ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик, Бул.”България” №2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14
е-mail: oik1319@cik.bg
Протокол № 73 - МИ 04.02.2016 г.
Днес, 04.02.2016 г., в 17.300 часа се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха:
Председател – Десислава Герова-Тодорова, Зам. Председател – Лиляна МърховаПрисадникова, 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 повод писмо с изх. № 27-00-2 от 04.02.2016г. от Община
Пазарджик

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва :

РЕШЕНИЕ №421 –МИ 04.02.2016 г.
ОТНОСНО: Писмо с изх. № 27-00-2 от 04.02.2016г. от Община Пазарджик.
Постъпило е писмо с изх. № 27-00-2 от 04.02.2016г. от Община Пазарджик, във връзка с
приключилата проверка от ТЗ ГРАО на избирателните списъци за гласуване в местните
избори и национален референдум, проведени на 25.10.2015 г. , включително и за
гласуването на местните избори за втори тур на проведения местен вот.
ОИК Пазарджик като съобрази особените изисквания на закона както и Решение №
2694-НР /20.10.2015 г. , Решение № 2693-МИ /20.10.2015 г. , Решение № 2662-МИ/НР
/18.10.2015 г. ,
РЕШИ:
Определя трима души от състава на ОИК Пазарджик, предложени от три
различни политически сили, а именно Васвие Мехмедова, Стойко Власев и Ивайла
Георгиева да извършат действията по приемането на избирателните списъци и
незабавното им поставяне в запечатаното помещение за съхраняване на изборните
книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове и
национален референдум проведени на 25.10.2015 г., включително и за гласуването на
местните избори за втори тур на проведения местен вот. За извършените действия да
бъдат съставени и подписани съответните протоколи.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85,
ал.6 от ИК, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР

име
Десислава Димитрова Герова- Тодорова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
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+
+

ПРОТИВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЧЛЕНОВЕ:

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
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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.

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....................................................................................
Георги Добрев................................................................................
Виолета Ценова...............................................................................
Ивайла Георгиева............................................................................
Боряна Дунгарова...........................................................................
Стойко Власев..................................................................................
Петър Белчев.....................................................................................
Емилия Лазарова............................................................................
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