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ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК 

гр.Пазарджик, Бул.”България” №2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 

е-mail: oik1319@cik.bg 

 

Протокол № 90 - МИ  13.02.2017г. 

 

Днес, 13.02.2017 г., в 17.30 часа 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 за определяне на двама души-членове от състава на ОИК- Пазарджик, 

предложени от различни политически сили, които да участват при приемането на 

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

2. Вземане на решение относно определяне на представители на ОИК Пазарджик, които да 

приемат изборни книжа и материали –протоколи, касаещи за частичен избор за кмет на 

кметство Мирянци на 19.02.2017 г.  

3. Вземане на решение за извършване замяна на ръководен състав и членове в СИК на 

територията на Община Пазарджик по предложение на ПП „ДПС“ в за частичен избор за 

кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г.  

Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

По точка 1 от дневния ред, председателят докладва следния проект за решение: 

РЕШЕНИЕ  №451 –МИ 13.02.2017 г. 

Относно:  Вземане на Решение за определяне на двама души-членове от състава на ОИК- 

Пазарджик, предложени от различни политически сили, които да участват при приемането на 

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

С оглед на гореизложеното и във връзка с Решение № 3053-МИ от 01.02.2016г. на ЦИК и на 

основание  чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия, 

РЕШИ : 

Определя и упълномощава следните представители от ОИК Пазарджик, които да участват при 

приемането на бюлетините  на 17.02.2017 г. от печатницата изпълнител за частичен избор за кмет 

на кметство Мирянци на 19.02.2017 г. , както следва: 

1. Петър Петров Белчев 

2. Стойко Николов Власев 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 

ИК, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова +  
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ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

На основание проведеното гласуване и на основание чл.85, ал.4, предложение първо от ИК,  

проектът за решение става решение.   

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК. 

 

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

РЕШЕНИЕ  №452 МИ 13.02.2017 г. 

ОТНОСНО: Определяне на представители на ОИК Пазарджик, които да приемат изборни книжа, 

материали, протоколи, както и да подпишат приемо-предавателен протокол, касаещи частичен 

избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г. 

С оглед на гореизложеното  и във връзка с  правомощията на ОИК-Пазарджик, и на основание  

чл.87, ал.1, т.34 във връзка с т.20 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия, 

РЕШИ : 

Определя следните представители от ОИК Пазарджик, които да приемат изборни книжа, 

материали, протоколи, както и да подпишат приемо-предавателен протокол, касаещи частичен 

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

1. Георги Лазаров Добрев; 

2. Емилия Петрова Лазарова; 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 

от ИК, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  
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Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

На основание проведеното гласуване и на основание чл.85, ал.4, предложение първо от ИК,  

проектът за решение става решение.   

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК. 

 

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

РЕШЕНИЕ  № 453 –МИ 13.02.2017 г. 

ОТНОСНО: Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на кметство 

Мирянци, община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборите за частичен избор за кмет 

на кметство Мирянци на 19.02.2017 г.  

По повод постъпило предложение от Марин Христов Янков, общински председател на ДПС за 

Община Пазарджик, регистрирано с вх. №322/13.02.2017 г., относно извършване на замяна на 

ръководен състав в СИК на територията на кметство Мирянци, община Пазарджик, на основание 

чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 444-МИ 20.01.2017 г. на ОИК-Пазарджик 

,   

РЕШИ:  

№ на СИК Длъжност ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА 

131900176 Зам.-председател 

 

Борис Ангелов Йосифов Зоя Александрова Петрова 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат 

удостоверения.  

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 

ИК, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

 

https://rik13.cik.bg/reshenie/?no=81&date=08.09.2014
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На основание проведеното гласуване и на основание чл.85, ал.4, предложение първо от ИК,  

проектът за решение става решение.   

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът подписан от 

всички присъстващи: 

 

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


