ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик, Бул.”България” №2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14
е-mail: oik1319@cik.bg

Протокол №91 - МИ 15.02.2017г.
Днес, 15.02.2017 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 регистрация на застъпник на кандидатска листа за кмет,
регистрирана от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г.
2. Вземане на решение за публикуване списък на упълномощен представител на
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат в частичен избор за
кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г.
3. Вземане на Решение, по повод постъпило заявление с вх. № 324 /15.02.2017 г.
от Община Пазарджик, във връзка с прекратяване на пълномощията на кмета на
с. Тополи дол, община Пазарджик.

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ №454 –МИ 15.02.2017 г.
ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на кандидатска листа за кмет, регистрирана от
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Мирянци
на 19.02.2017г.
Постъпило е заявление (приложение №68-МИ от изборните книжа) ) с входящ номер 1ЗС/ЧМИ от дата 15.02.2017г. в 16:25 ч. по входящия регистър за регистрация на
застъпници на кандидатска листа за кмет, регистрирана от Инициативен комитет
издигане на независим кандидат за кмет на кметство Мирянци при произвеждане на
частичен избор за кмет на кметство на 19.02.2017г.
Към заявлението е представен списък на лицето, предложено за регистрация като
застъпник на електронен и хартиен носител.
ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на
основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 и
ал.6 от Изборния кодекс, както и Решение №2113-МИ/11.09.2015г. на Централна
избирателна комисия.
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РЕШИ:
Регистрира застъпник на кандидатска листа за кмет, регистрирана от Инициативен
комитет в частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г. както следва:
Николай Тонев Стоилов
На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание
чл.85, ал.6 от ИК, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЧЛЕНОВЕ:

име
Десислава Димитрова Герова- Тодорова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
Сашо Асенов Гешев
Георги Лазаров Добрев
Ивайла Николова Георгиева
Виолета Стефанова Ценова
Боряна Чавдарова Дунгарова
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Емилия Петрова Лазарова

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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 № 455-МИ 15.02.2017 г.
ОТНОСНО: Публикуване списък на представител на Инициативен комитет в частичен
избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г.
Постъпил е списък с входящ № 325 от дата 15.02.2017г. от Инициативен комитет в
частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г.
ОИК Пазарджик установи, че постъпилият списък отговаря на условията, предвидени в
чл.124 от ИК, съобразен е с броя на представителите на избирателните секции, вписани
са имената на представителите, единните им граждански имена, номера и дата на
пълномощните и е предоставен на електронен и хартиен носител, поради което на
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основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс.
РЕШИ:
Публикува списък на представител на Инициативен комитет в частичен избор за кмет
на кметство Мирянци на 19.02.2017г. на интернет страницата си при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни.
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, отразено в протокола на основание
чл.85, ал.6 от ИК, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЧЛЕНОВЕ:

име
Десислава Димитрова Герова- Тодорова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
Сашо Асенов Гешев
Георги Лазаров Добрев
Ивайла Николова Георгиева
Виолета Стефанова Ценова
Боряна Чавдарова Дунгарова
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Емилия Петрова Лазарова

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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 :

РЕШЕНИЕ №456 –МИ 15.02.2017 г.
ОТНОСНО Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Тополи дол, община
Пазарджик, поради смърт на лицето.
Постъпило е заявление с вх. № 324 /15.02.2017 г. от Община Пазарджик, във
връзка с прекратяване на пълномощията на кметът на кметство Тополи дол, община
Пазарджик, поради смърт на лицето
Председателят предложи следния проект за решение
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ОИК Пазарджик на основание, чл. 87, т. 30 във връзка с чл. 42, ал.1, т.13 от
ЗМСМА във връзка с чл. 463, ал. 1 от ИК и чл.16, т.1 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България, Общинска избирателна комисия
Пазарджик.
Р Е Ш И:
1. Прекратява пълномощията на Петър Димитров Петров като кмет на кметство
Тополи дол, община Пазарджик, поради смърт на лицето и обезсилва издаденото му
удостоверение.
2. На основание член 463, ал.1, от ИК във връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ и след
разглеждане на приложената справка от Дирекция „ГРН”, Община Пазарджик в
кметство Тополи дол не следва да се провеждат частични избори за кмет, тъй като
населеното място не отговаря на условията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ, а следва да се
назначи кметски наместник.
3. Да се уведомят Централна Избирателна Комисия и Общински съвет –
Пазарджик за предприемане на необходимите действия.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459 от ИК
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85,
ал.6 от ИК, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЧЛЕНОВЕ:

име
Десислава Димитрова Герова- Тодорова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
Сашо Асенов Гешев
Георги Лазаров Добрев
Ивайла Николова Георгиева
Виолета Стефанова Ценова
Боряна Чавдарова Дунгарова
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Емилия Петрова Лазарова

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът
подписан от всички присъстващи:
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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.......................................................................................................
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