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Протокол № 87 - МИ  25.01.2017 г. 

 

Днес, 25.01.2017 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 за определяне номера в бюлетината за изборите за кмет 

на кметство с.Мирянци в община Пазарджик на 19 февруари 2017 г.  

2. Вземане на решение за провеждане на жребии за участие в диспутите за 

изборите за кмет на кметство с.Мирянци в община Пазарджик на 19 февруари 2017г.  

 

по точка 1 от дневния ред  председателят докладва : 

 

РЕШЕНИЕ  № 445-МИ/ 25.01.2017 г. 

Относно процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на 

партиите, коалициите, местните коалиции от ОИК в бюлетините за изборите за кмет на 

кметство с.Мирянци в община Пазарджик на 19 февруари 2017г. 

 

Поради обстоятелството, че е налице регистрация на една кандидатска листа за 

избор на кмет на кметство Мирянци, издигната от Инициативен комитет. Не е налице 

основанието и изискванията на чл. 423, ал.1 и ал. 2 от ИК. Регистрираните партии и 

Местна коалиция не са регистрирали кандидатски листи, не могат да участват в жребия 

и не се оставя празен ред в бюлетината за тях. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 и във връзка с чл.423, ал.1, ал. 2, 

във връзка с чл. 464, т.6, т. 13 от Изборния кодекс, ОИК Пазарджик 

 

 

РЕШИ: 



  

Не провежда процедура за определяне чрез жребий на поредните номера в 

бюлетините за гласуване за кмет на кметство с.Мирянци в община Пазарджик на 19 

февруари 2017 г. 

Определя пореден номер в бюлетината за гласуване за кмет на кметство 

с.Мирянци в община Пазарджик на 19 февруари 2017 г., както следва: 

№11 – Инициативен комитет за издигaне на независим кандидат за кмет на 

кметство Мирянци. 

  

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

  

 

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 :  

РЕШЕНИЕ  № 446-МИ/ 25.01.2017 г. 

 

Относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, 

коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 19 февруари 

2017 г. 

 

Поради обстоятелството, че е налице регистрация на една кандидатска листа за 

избор на кмет на кметство Мирянци, издигната от Инициативен комитет. Не е налице 

основанието и изискванията на чл. 196, ал.3 от ИК. Регистрираните партии и Местна 

коалиция не са регистрирали кандидатски листи, не могат да участват в жребия. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс 

Общинската избирателна комисия Пазарджик 

 

РЕШИ: 

  

Не провежда процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на 

партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 19 февруари 

2017 г. 

 

  

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

  

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 – 9  

Против – 2 

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....................................................................................................... 


