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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 № 67 - МИ  10.11.2015г. 

 

Днес, 10.11.2015 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. Доклад по протоколно определение от 10.11.2015г. по адм. д. № 799/2015г. по 

описа на Административен съд Пазарджик. 

2. Определяне график на дежурствата на ОИК Пазарджик във връзка с изплащане 

на възнагражденията на членовете на СИК. 

 

по точка 1 от дневния ред 

 
РЕШЕНИЕ  №415 –МИ 10.11.2015 г. 

 

Относно: протоколно определение от 10.11.2015г. по адм. д. № 799/2015г. по описа на 

Административен съд Пазарджик  

 

Председателят докладва протоколно определение от 10.11.2015г. по адм. д. № 

799/2015г. по описа на Административен съд Пазарджик, съгласно което на ОИК 

Пазарджик се възлага в срок до 13.11.2015г. до 17.00 часа да представи по делото 

оригинала от протокола на СИК № 131900176 или ако това е невъзможно официално 

заверен препис от същия- екземпляр за ЦИК, както и същия протокол на същата секция 

в оригинал – екземпляр за ОИК. 

ОИК Пазарджик като съобрази, че на 02.11.2015г. оригиналните протоколи на 

секционните избирателни комисии от втори тур за проведените избори за кметове на 

кметство в това число и за кметство Мирянци са предадени на ЦИК следователно е 

обективно невъзможно да бъде представения нито оригиналния протокол за ЦИК на 

СИК № 131900176 за избор на кмет на кметство, нито официално заверено копие от 

същия. В ОИК се намира само разпластения в ЦИК протокол на ОИК Пазарджик- 

екземпляр за ОИК  и комисия възлага на председателя на си Десислава Тодорова-

Герова да представи същия по административното дело. 

 

РЕШИ : 

  Възлага на председателя Десислава Димитрова Герова- Тодорова, която да представи 

пред Административен съд Пазарджик по адм.д. № 799/2015г. по описа на същия 

разпластения в ЦИК протокол на ОИК Пазарджик- екземпляр за ОИК. 
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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  

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

ИК. 

  

по точка 2 от дневния ред 

Относно: Определяне график на дежурствата на ОИК Пазарджик във връзка с 

изплащане на възнагражденията на членовете на СИК 

 

Във връзка с проблемите, които възникват при изплащане на възнагражденията на СИК 

свързани с изгубени или унищожени удостоверения ОИК следва да определи график на 

дежурствата     

 

  На 11.11.2015г.  от 09.00 до 18.00 часа определя за дежурни членове Виолета 

Стефанова Ценова, Георги Лазаров Добрев, Васвие Байрамалиева Мехмедова  и 

Десислава Герова-Тодорова. 

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

 

Секретар: Васвие Мехмедова................................................................................  

 

членове: Сашо Гешев.......................................................................................... 
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Георги Добрев......................................................................................................  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


