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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 № 64 - МИ  03.11.2015г. 

 

Днес, 03.11.2015 г., в 10.00 часа започна 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.Докладва постъпила жалба вх.№29-ЖС/02.11.2015г. от Владимир Илиев Перничев-

жител на село Пищигово относно неотчетена преференция в местните избори за 

общински съветници. 

 

2.Докладва постъпила жалба вх.№30-ЖС/02.11.2015г. от Христо Стоянов Христов-

кандидат за кмет на кметство Мирянци от Местна коалиция „Тодор Попов ЗА 

Пазарджик“ 

 

3.Докладва постъпила жалба вх.№31-ЖС/02.11.2015г. от Димитрийка Стоянова Кузева-

кандидат за кмет на кметство Величково от Местна коалиция „Тодор Попов ЗА 

Пазарджик“ 

 

4.Докладва постъпила жалба вх.№32-ЖС/02.11.2015г. от Славка Николова Генова-

жител на гр.Пазарджик относно неотчетена преференция в местните избори за 

общински съветници. 

 

 

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва постъпила жалба вх.№29-

ЖС/02.11.2015г. от Владимир Илиев Перничев – жител на с.Пищигово, с посочени в 

жалбата ЕГН и адрес, с която се обжалва резултат от избор на общински съветници. В 

същата се твърди, че на 25.10.2015г. в изборите за общински съветници 

жалбоподателят е гласувал в секция №131900197 в село Пищигово и е поставил 

преференция за общинския съветник Хита Цанкова Гьошева от кандидатската листа на 

ПП ГЕРБ, поставена под номер 19. При запознаването си с отчетените резултати от 

протокола на секционната комисия установил, че преференцията му не е отчетена. Това 

му давало основание да обжалва резултата. Прилага копие от Протокол с фабричен 

№1319000200. Макар и да не е адресирана до Административен съд Пазарджик, тъй 

като се обжалва изборен резултат, ОИК Пазарджик прецени, че следва жалбата да се 

изпрати по компетентност на Административен съд Пазарджик в законоустановения 

срок с писмо изх. №59/02.11.2015г.   
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по точка 2 от дневния ред, председателят докладва постъпила жалба вх.№30-

ЖС/02.11.2015г. от Христо Стоянов Христов-кандидат за кмет на кметство Мирянци от 

Местна коалиция „Тодор Попов ЗА Пазарджик“, с която се оспорва Решение №344-МИ 

26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик за обявяване резултатите от 

избора за кмет на кметство Мирянци, проведен на 25.10.2015г. в Община Пазарджик. 

Жалбата е адресирана чрез ОИК Пазарджик до Административен съд Пазарджик. ОИК 

Пазарджик изготви придружително писмо изх.№59/02.10.2015г., към което следва да се 

приложат относимите към спора допълнителни доказателства, а именно: заверен 

препис от Решение №344-МИ от 26.10.2015г. на ОИК Пазарджик за обявяване 

резултатите от местни избори за кмет на кметство Мирянци, протокол на ОИК 

Пазарджик и приемо-предавателна разписка от „Информационно обслужване“ АД с 

въведените резултати от избора. Така окомплектованата жалба следва да се внесе в 

Административен съд Пазарджик в законоустановения срок.   

 

по точка 3 от дневния ред, председателят докладва постъпила жалба вх.№31-

ЖС/02.11.2015г. от Димитрийка Стоянова Кузева-кандидат за кмет на кметство 

Величково от Местна коалиция „Тодор Попов ЗА Пазарджик“, с която се оспорва 

Решение №332-МИ от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик за 

обявяване резултатите от избора за кмет на кметство Величково, проведен на 

25.10.2015г. в Община Пазарджик. Жалбата е адресирана чрез ОИК Пазарджик до 

Административен съд Пазарджик. ОИК Пазарджик изготви придружително писмо 

изх.№60/02.10.2015г., към което следва да се приложат относимите към спора 

допълнителни доказателства, а именно: заверен препис от Решение №332-МИ от 

26.10.2015г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от местни избори за кмет на 

кметство Мирянци, протокол на ОИК Пазарджик и приемо-предавателна разписка от 

„Информационно обслужване“ АД с въведените резултати от избора. Така 

окомплектованата жалба следва да се внесе в Административен съд Пазарджик в 

законоустановения срок.   

 

по точка 4 от дневния ред, председателят докладва постъпила жалба вх.№32-

ЖС/02.11.2015г. от Славка Николова Генова – жител на гр.Пазарджик, с посочени в 

жалбата ЕГН и адрес, с която се обжалва резултат от избор на общински съветници. В 

същата се твърди, че на 25.10.2015г. в изборите за общински съветници 

жалбоподателят е гласувал в секция №131900042 в гр.Пазарджик и е поставил 

преференция за общинския съветник Хита Цанкова Гьошева от кандидатската листа на 

ПП ГЕРБ, поставена под номер 19. При запознаването си с отчетените резултати от 

протокола на секционната комисия установила, че преференцията не е отчетена. Това й 

давало основание да обжалва резултата. Прилага копие от Протокол с фабричен 

№1319000304. Макар и да не е адресирана до Административен съд Пазарджик, тъй 

като се обжалва изборен резултат, ОИК Пазарджик прецени, че следва жалбата да се 

изпрати по компетентност на Административен съд Пазарджик в законоустановения 

срок с писмо изх. №61/02.11.2015г.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито и протоколът 

подписан от всички присъстващи: 

 

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

 

Зам.председател: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова............................... 
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Секретар: Васвие Мехмедова................................................................................  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


