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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 № 72 - МИ  08.12.2015г. 

 

Днес, 08.12.2015 г., в 17.00 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. Вземане на Решение по писмо с вх. № 285 от 08.12.2015г. от Областна дирекция на 

МВР – гр. Пазарджик 

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва :  

  

РЕШЕНИЕ  №420 –МИ 08.12.2015 г. 

ОТНОСНО: Писмо с вх. № 285 от 08.12.2015г. от Областна дирекция на МВР – гр. Пазарджик . 

Постъпило е писмо вх. № 285 от 08.12.2015г., от Областна дирекция на МВР – Гр. Пазарджик, 

във връзка с извършвана проверка по преписка вх. №181800-9579 от 23.11.2015г. по описа на 

ОД МВР Пазарджик. 

Преписката е повод сигнал подаден от Галина Ангелова Шишкова в качеството ѝ на 

гласоподавател по повод упражнено от същата право на глас в изборите за Общински 

съветници и кметове на 25.10.2015г. и по- конкретно по  повод произведения  втори тур за 

избор на кмет на Община Пазарджик на 01.11.2015г. 

 Жалбоподателката е недоволна от факта, че според същата е следвало да  реализира 

активното си избирателното право в СИК №131900064, вместо което е гласувала в СИК № 

131900002. Изразява и мнение, за допуснато нарушение от членовете на СИК по време на 

гласуването ѝ. Твърдяното нарушение е описано като задържане на документа за самоличност 

на гласоподавателя от определен от СИК неин член докато същата фактически е упражнявала 

вота си в  кабината за гласуване. 

Разследващия орган с оглед изясняване фактите по преписката е поискал ОИК 

Пазарджик да предостави списък ведно с личните данни на членовете на СИК № 131900002, 

назначени за произвеждане на втория тур за избор на кмет на Община Пазарджик на 

01.11.2015г., както и  копие от Избирателния списък в същата СИК за същия вид избор.  

ОИК Пазарджик като разгледа искането и като съобрази, че е от компентентността на 

комисията да предостави информацията- предмет на писмото и като съобрази особената 

разпоредба на чл.64 от ЗМВР. От друга страна констатира, че понастоящем избирателните 

списъци не са върнати от ТЗ ГРАО, комуто са предоставени за проверка след приключване на 

изборите от втория тур за кмет на Община Пазарджик 

 Р Е Ш И : 
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1/ Възлага на председателя Десислава Герова- Тодорова и секретаря Васвие Мехмедова 

на ОИК Пазарджик да изготвят мотивирано искане до ТЗ ГРАО за предоставяне на 

избирателния списък използван в  СИК № 131900002, за произвеждане на втория тур за избор 

на кмет на Община Пазарджик на 01.11.2015г. 

2/ Възлага на председателя си Десислава Герова- Тодорова и Емилия Лазарова/ 

предложени от различни политически сили/ да получат от ТЗ ГРАО  избирателния списък 

използван в  СИК № 131900002, за произвеждане на втория тур за избор на кмет на Община 

Пазарджик на 01.11.2015г., като за целта изготвят приемо- предавателен протокол. При 

получаване на списъка от ТЗ ГРАО упълномощените лица предоставят копие от настоящото 

Решение 

3/Възлага на председателя Десислава Герова- Тодорова и секретаря Васвие Мехмедова 

на ОИК Пазарджик да предоставят на определен от ОД МВР Представител избирателния 

списък използван в  СИК № 131900002, за произвеждане на втория тур за избор на кмет на 

Община Пазарджик на 01.11.2015г. като за целта изготвят приемо- предавателен протокол. При 

предаване на списъка на ОД МВР упълномощените лица предоставят копие от настоящото 

Решение. 

4/ С оглед възложеното по пунктове 1/, 2/ 3/  от Решението определя дежурства както 

следва: А/ на председателя Десислава Герова- Тодорова и секретаря Васвие Мехмедова- на 

14.12.2015г. по пункт 1/; Б/ На председателя си Десислава Герова- Тодорова и Емилия 

Лазарова/ предложени от различни политически сили/ на 15.12.2015г.по пункт 2/ и В/на 

председателя Десислава Герова- Тодорова и секретаря Васвие Мехмедова- на 17.12.2015г. по 

пункт 3 

5/ За извършената работа по настоящото решение следва определените по- горе лица да 

докладват на ОИК- Пазарджик 

. 

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,  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......................................... 

 

Зам.председател: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова............................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


