
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик, Бул.”България” №2,ет3   
   

 

Протокол № 89 - МИ 08.02.2017 г. 

 

Днес, 08.02.2017 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха:   
Председател – Десислава Герова-Тодорова, Секретар: Васвие Мехмедова, Зам. 

Председател – Лиляна Мърхова-Присадникова  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 утвърждаване образеца на печата на  СИК за 

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

19.02.2017г.   

2. Утвърждаване на образец на бюлетината за произвеждане на частичен избор 

за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.   

3. Вземане на Решение относно утвърждаване образеца на печата на  комисията 

по чл. 445, ал.7 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство 

Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.   

4. Докладване на входящи писма 

. 

      Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

     

  по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 448-МИ/НР 08.02.2017 г. 

 

Относно Вземане на Решение относно утвърждаване образеца на печата на  СИК 

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

на 19.02.2017г.   

 

на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, ОИК – ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

 1.Утвърждава образец на печатът на за произвеждане на частичен избор за кмет 

на кметство Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.  , съгласно Приложение №1 

към решението. 

  2. Председателят на общинската избирателна комисия и определен с 

решение на комисията член на свое заседание след получаване на печата го маркират 

по уникален начин. 



 За маркирането ще се състави протокол, подписан от членовете на комисията, 

съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат. 

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 ИК  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 449-МИ/НР 08.02.2017 г. 

 

Относно Утвърждаване на образец на бюлетината за произвеждане на частичен 

избор за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.   

 

на основание чл.87 от ИК ОИК – ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

 УТВЪРЖДАВА на образец на бюлетината за произвеждане на частичен избор 

за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.   

 

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 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 ИК  

 

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

следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 450-МИ/НР 08.02.2017 г. 

 

Относно Вземане на Решение относно утвърждаване образеца на печата на  

комисията по чл. 445, ал.7 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на 

кметство Мирянци, община Пазарджик на 19.02.2017г.   

 

на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, ОИК – ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

 1.Утвърждава образец на печата на  комисията по чл. 445, ал.7 от ИК за 

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

19.02.2017г.  . 

 Маркирането  на печата се осъществява съобразно особените изисквания на 

закона.  

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 ИК  

 

по точка 3  от дневния ред, председателят докладва: 

 

1. Постъпило е писмо от Община Пазарджик, адресирано до Общинска 

избирателна комисия гр.Пазарджик, с което уведомяват, че в Общинска 

администрация –Пазарджик няма постъпили заявления от избиратели с трайни 

увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна при 

произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Мирянци, община 

Пазарджик на 19.02.2017 г. 

 

         След запознаване с писмото, ОИК Пазарджик реши, че липсват основания за 

произвеждане на процедура по образуване на ПСИК. 

 

2. Постъпило е писмо от Община Пазарджик, адресирано до Общинска 

избирателна комисия гр.Пазарджик, с което приложено изпращат ксерокопие 

на регистъра на подадените заявления за гласуване по настоящ адрес 

установения срок са постъпили 65 броя заявления за гласуване по настоящ 

адрес. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът 

подписан от всички присъстващи: 

Взетите решения на комисията по настоящия протокол са без положен печат. 

 

 

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


