ПРОТОКОЛ
Днес, 10.04.2017 г. в гр. Пловдив, пл.“Централен“ №1, ет.12, зала №1 се проведе
заседание на ОИК – Пловдив. На заседанието присъстваха 12 членове на ОИК –
Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на ОИК – Пловдив – Тодор
Тодоров.
Председателят предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД
За заседание на ОИК ПЛОВДИВ на 10.04.2017 г. от 18:00 ч.
1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник (E.И.Н) и
обявяване за избран на следващия в листата на ПП Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“ кандидат (Б.Б.М);
2. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник (T.A.X) и обявяване за
избран на следващия (Д.С.В) в листата на ПП БСП кандидат.

3.Разни.
Проектът беше подложен на поименно гласуване
Членове на ОИК
Тодор Димитров Тодоров
Елена Крумова Сиракова
Радина Бойчева Петрова
Владимир Петров Докторов
Николай Тодоров Михалков
Мария Христова Дюлгерска
Милена Йорданова Станджикова
Гергана Лъвова Костадинова
Теодора Петкова Владимирова
Десислава Николова Чергарова
Цеца Пенчева Бресковска
Росица Ангелова Гавазова
Исмигюл Джемал Али
Константин Атанасов Костадинов
Димитър Атанасов Кръстев
Кристиан Димитров Гьошев
Васил Ангелов Попов

Гласуване
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА

Дневният ред се прие от ОИК- Пловдив с пълно мнозинство от 12 гласа “ЗА”.
По т. 1 от дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на ОИК – Пловдив.
Предложен бе проект на решение относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията
1

на общински съветник и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на
ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ кандидат. Проектът бе подложен на
поименно гласуване.
Членове на ОИК
Тодор Димитров Тодоров
Елена Крумова Сиракова
Радина Бойчева Петрова
Владимир Петров Докторов
Николай Тодоров Михалков
Мария Христова Дюлгерска
Милена Йорданова Станджикова
Гергана Лъвова Костадинова
Теодора Петкова Владимирова
Десислава Николова Чергарова
Цеца Пенчева Бресковска
Росица Ангелова Гавазова
Исмигюл Джемал Али
Константин Атанасов Костадинов
Димитър Атанасов Кръстев
Кристиан Димитров Гьошев
Васил Ангелов Попов

Гласуване
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА

В резултат от гласуването с мнозинство от 12 гласа „ЗА” ОИК - Пловдив
Р Е Ш И:
№ 612 – МИ
I. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Елена Иванова Николова, с ЕГН:
**********, обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, с Решение № 611-МИ от 03.04.2017
год., на Общинската избирателна комисия – община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА
издаденото й удостоверение.
II. ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник от листата на ПП Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ – Бояна Борисова Маркова, с ЕГН: ********** и
ИЗДАВА удостоверение на избран общински съветник на Бояна Борисова Маркова.
МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице
Решение № 611-МИ от 03.04.2017 год., на Общинската избирателна комисия – община
Пловдив, с което комисията обявява Елена Иванова Николова, с ЕГН: ********** за
избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“.
На дата 10.04.2017 год., с вх.номер 499 в ОИК-Пловдив е депозирано заявление от
Елена Иванова Николова, с което същата се отказва от пълномощията си като
общински съветник и моли ОИК-Пловдив да анулира издаденото й удостоверение.
Поради факта, че Елена Иванова Николова – към датата на подаване на заявлението си
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в ОИК-Пловдив (10.04.2017 г.) не е положила клетва по смисъла на чл.30, ал.1 във
връзка с чл.32, ал.1, от ЗМСМА, тоест, за нея не са възникнали пълномощия на
общински съветник, то ОИК-Пловдив счита, че в случая комисията е компетентна да
прекрати пълномощията на лицето и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ кандидат.
Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.3 и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив следва
да прекрати пълномощията на общинския съветник, депозирал оставка пред ОИКПловдив и да обяви за избран следващия в листата на ПП Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ кандидат. От друга страна, със свое Решение № 111МИ/18.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински
съветници на 25 октомври 2015 год., кандидатската листа на ПП Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ и под №5 в същата листа е регистрирана като кандидат –
Бояна Борисова Маркова, с ЕГН: **********, като към датата на постановяване на
настоящото решение, след провеждането на изборите за общински съветници на
25.10.2015 год., и разпределението на мандатите по кандидатски листи, последният
избран общински съветник от листата на ПП Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“ е Петър Стайков Петров, който фигурира под №4 в списък А (списъка
по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК) на кандидатите от кандидатската листа на ПП
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, който е и неразделна част от Решение
№524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив. Под №5 в същия списък А, фигурира
името на Елена Иванова Николова, която е депозирала оставка пред ОИК-Пловдив на
дата 10.04.2017 год., и предвид обстоятелството, че по отношение на кандидатската
листа за общински съветници на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ е
налице хипотезата на чл.454, ал.7 от ИК, а именно: броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията, то следва
за общински съветник да бъде обявен следващият по ред кандидат, класиран под № 6 в
списък А(списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК) която в случая е Бояна
Борисова Маркова, с ЕГН: **********.
По т.2 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на ОИК – Пловдив.
Предложен бе проект на решение относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на
общински съветник (Tеодора Aтанасова Xалачева) и обявяване за избран на следващия
(Десислава Георгиева Йорданова) в листата на ПП БСП кандидат.

Проектът бе подложен на поименно гласуване.
Членове на ОИК
Гласуване
Тодор Димитров Тодоров
ЗА
Елена Крумова Сиракова
ОТСЪСТВА
Радина Бойчева Петрова
ЗА
Владимир Петров Докторов
ПРОТИВ
Николай Тодоров Михалков
ПРОТИВ
Мария Христова Дюлгерска
ПРОТИВ
Милена Йорданова Станджикова
ОТСЪСТВА
Гергана Лъвова Костадинова
ПРОТИВ
Теодора Петкова Владимирова
ПРОТИВ
Десислава Николова Чергарова
ПРОТИВ
3

ПРОТИВ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА

Цеца Пенчева Бресковска
Росица Ангелова Гавазова
Исмигюл Джемал Али
Константин Атанасов Костадинов
Димитър Атанасов Кръстев
Кристиан Димитров Гьошев
Васил Ангелов Попов

По повод на направеното от докладчика предложение гласуваха ЗА следните членове:
Радина Бойчева Петрова, Кристиан Димитров Гьошев, Тодор Димитров Тодоров,
Константин Атанасов Костадинов и Росица Ангелова Гавазова.

ПРОТИВ гласуваха: Гергана Лъвова Костадинова, Мария Христова Дюлгерска,
Николай Тодоров Михалков, Десислава Николова Чергарова, Владимир Петров Докторов, Цеца
Пенчева Бресковска, Теодора Петкова Владимирова

От 12 присъстващи членове ЗА проекта на решение гласуваха 5 от членовете и 7 от тях
бяха ПРОТИВ.
Предвид гореизложеното, както и на основание чл.85 ал.4 изречение второ от ИК,
Общинската избирателна комисия – Пловдив,
Р Е Ш И:
613-МИ
Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.85 ал.4 изречение второ от ИК,
на предложението за решение направено от докладчика Тодор Димитров Тодоров по
повод прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат в
изборите за общински съветници на дата 25.10.2015 год., в град Пловдив.
По точка 2. от Дневния ред постъпи втори проект на Решение от Десислава
Чергарова – член на ОИК. Предложен бе проект на решение относно: Предсрочно
прекратяване на пълномощията на общински съветник (Tеодора Aтанасова Xалачева) и
обявяване за избран на следващия (Димитринка Стефанова Вакрилова) в листата на ПП БСП
кандидат.

Проектът бе подложен на поименно гласуване.
Членове на ОИК
Гласуване
Тодор Димитров Тодоров
ЗА
Елена Крумова Сиракова
ОТСЪСТВА
Радина Бойчева Петрова
ПРОТИВ
Владимир Петров Докторов
ЗА
Николай Тодоров Михалков
ЗА
Мария Христова Дюлгерска
ЗА
Милена Йорданова Станджикова
ОТСЪСТВА
Гергана Лъвова Костадинова
ЗА
4

ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ОТСЪСТВА
ПРОТИВ
ОТСЪСТВА
ПРОТИВ
ОТСЪСТВА

Теодора Петкова Владимирова
Десислава Николова Чергарова
Цеца Пенчева Бресковска
Росица Ангелова Гавазова
Исмигюл Джемал Али
Константин Атанасов Костадинов
Димитър Атанасов Кръстев
Кристиан Димитров Гьошев
Васил Ангелов Попов

В резултат на проведеното гласуване с 8(осем) гласа ЗА и 4(четири) гласа ПРОТИВ,
Общинската избирателна комисия – Пловдив,
РЕШИ:
614-МИ
I. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА,
ЕГН: **********, обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на
пария „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на
Общинската избирателна комисия – Община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото й
удостоверение.
II.ПОДРЕЖДА кандидатите от кандидатската листа на пария „Българска
социалистическа партия“, получили най-висок брой валидни предпочитания
(преференции) в изборите за общински съветници, проведени в община Пловдив на
дата 25.10.2015 год., в списък А, като към датата на издаване на настоящото решение
списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изречение второ от Изборен кодекс (списък А) по
отношение на кандидатите за общински съветници, издигнати от пария „Българска
социалистическа партия“ има следния вид:
СПИСЪК А
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

трите имена
Георги Тодоров Гергов
Ангел Стойчев Иванов
Николай Атанасов Радев
Петя Георгиева Манева
Теодора Атанасова Халачева
Димитринка Стефанова Вакрилова
Иван Богомилов Петков
Десислава Георгиева Йорданова
Петър Димов Бояджиев
Красимир Атанасов Мурджев
Минка Алдомирова Сърнешка

брой валидни предпочитания
(преференции)
6074
562
287
214
195
192
187
185
183
170
159
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III. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за общински съветник от листата на партия „Българска
социалистическа партия“ – ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ВАКРИЛОВА, ЕГН:
********** и ИЗДАВА удостоверение на избран общински съветник на същата.
МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице
Решение№4686-НС/31.03.2017 г., на ЦИК, с което комисията обявява имената на
кандидатите, избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание по изборни райони и кандидатски листи. В същото решение на ЦИК, в
Шестнадесети изборен район – Пловдив под №3 в списъка на избраните за народни
представители от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, фигурира името на
Теодора Атанасова Халачева, обявена и за избрана за общински съветник от
кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив. Предвид
разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив следва да прекрати
пълномощията на общинския съветник, избран за народен представител и да обяви за
избран следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат.
От друга страна, със свое Решение № 110-МИ/18.09.2015 г., ОИК-Пловдив е
регистрирала за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.,
кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ и под №3 в същата
листа е регистрирана като кандидат – Димитринка Стефанова Вакрилова, с ЕГН:
**********, като на същата с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската
избирателна комисия – Община Пловдив са зачетени 181 (сто осемдесет и една)
валидни предпочитания(преференции).
След произвеждане на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., и
разпределението на мандатите по кандидатски листи на партии и коалиции е
образувано административно дело № 605/2016 год., по описа на Административен съдПловдив, като жалбоподател по същото е Димитринка Стефанова Вакрилова. По това
административно дело на дата 30.03.2016 год., в открито съдебно заседание,
председателят на съдебния състав при преглед на бюлетините с действителни гласове,
подадени за кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ в
секция №162201062 в гр.Пловдив, е констатирал следното: „При тези установявания,
съдът приема за преодоляна материалната доказателствена сила както на
протокола на СИК № 162201062, така и на протокола на ОИК от 27.10.2015 г. за
избиране на общински съветници.
Действително, протоколът, като официален
документ се ползва с такава доказателствена сила по отношение на истинността на
отразеното в него съдържание. В конкретния случай обаче, каза се по-горе, на
практика в него
отразеното съдържание в частта му по отношение на
отразяването на преференциите за отделни кандидати, конкретно на
жалбоподателката В., не съответства на действителното фактическо положение,
установено на база прегледа на бюлетините и бланката – чернова за отразяване на
преференциалния вот в СИК № 162201062. В останалите шест секции, такива
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несъответствия не се констатираха. Констатираното обаче неотразяване на 11
броя преференции за жалбоподателката В. влияе върху крайния изборен резултат при
подреждането на листата на избраните общински съветници предвид това, че
прибавянето на тези 11 преференции към нейните 181 би разместило листата на
избраните общински съветници от ПП БСП“.
Предвид обстоятелството че Административен съд-Пловдив, в хода на производството
по адм.дело №605/2016 год., при прегледа на бюлетините с действителни гласове,
подадени за листата на ПП БСП в секция №162201062 – гр.Пловдив е констатирал
наличие на 11 (единадесет) бюлетини с валидни предпочитания(преференции)
подадени за кандидата, поставен под №3 в кандидатската листа на ПП БСП, а именно:
Димитринка Стефанова Вакрилова, които в последствие не са били
зачетени(отбелязани) в секционния протокол на СИК№162201062 и респективно – не
са били отразени в крайния акт на ОИК-Пловдив, който е Решение №524МИ/27.10.2015 год., то с настоящия си индивидуален административен акт, ОИКПловдив следва да отрази действителното фактическо положение по отношение на
кандидата, поставен под №3 в кандидатската листа на ПП БСП, а именно: Димитринка
Стефанова Вакрилова и в частност да бъдат зачетени в полза на точно този кандидат за
общински съветник от листата на ПП БСП допълнителни 11(единадесет) валидни
предпочитания(преференции) които членовете на СИК №162201062 в град Пловдив
погрешно не са отразили в секционния протокол и респективно – преференциите за
кандидата в последствие не са отразени в Решението на ОИК-Пловдив. Предвид на
изложените мотиви, ОИК-Пловдив, след като състави списъка по смисъла на чл.454,
ал.3, изречение второ от Изборен кодекс (списък А) по отношение на кандидатите за
общински съветници, издигнати от пария „Българска социалистическа партия“,
актуализиран към датата на издаване на настоящото решение, пристъпи към обявяване
за избран на следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“
кандидат, която в случая е именно Димитринка Стефанова Вакрилова, с ЕГН
**********.

По точка 3. от Дневния ред не постъпиха предложения за решения на ОИК.
След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 18:30 часа на 10.04.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Тодоров

СЕКРЕТАР:
Владимир Докторов
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