ПРОТОКОЛ
Днес, 14.11.2017 г. в гр. Пловдив, пл.“Централен“ №1, ет.12, зала №1 се проведе
заседание на ОИК – Пловдив. На заседанието присъстваха 10 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
1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник (Д.С.В) и обявяване за
избран на следващия (Д.Г.Й) в листата на ПП БСП кандидат.

2.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
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Дневният ред се прие от ОИК- Пловдив с мнозинство от 10 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
на общински съветник и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на
ПП БСП кандидат. Проектът бе подложен на поименно гласуване.
Членове на ОИК
Тодор Димитров Тодоров
Елена Крумова Сиракова
Радина Бойчева Петрова

Гласуване
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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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
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В резултат от гласуването с мнозинство от 10 гласа „ЗА” ОИК - Пловдив
Р Е Ш И:
№ 615 – МИ
I. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА
ВАКРИЛОВА, ЕГН: **********, обявена за избрана за общински съветник от
кандидатската листа на пария „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 614МИ от 10.04.2017 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив и
ОБЕЗСИЛВА издаденото й удостоверение.
II. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за общински съветник от листата на партия „Българска
социалистическа партия“ – ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, ЕГН:
********** и ИЗДАВА удостоверение за 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 със свое предходно Решение
№ 614-МИ от дата 10.04.2017 год., в частта му по точка I. прекрати пълномощията на
общинския съветник, избран за народен представител (Т.А.Х) като в тази му част (точка
I.) Решение № 614-МИ/ 10.04.2017 год., е влязло в сила. От друга страна, със свое
Решение № 110-МИ/18.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в
изборите за общински съветници в Община Пловдив - на 25 октомври 2015 г.,
кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ и под №18 в
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същата листа е регистрирана като кандидат – Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН:
**********, като към датата на постановяване на настоящото решение, след
провеждането на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., разпределението
на мандатите по кандидатски листи, както и след като ВАС от една страна е потвърдил
разпределението на преференциалния вот в кандидатската листа на партия „Българска
социалистическа партия“ (съгласно Решение № 2322/23.02.2017 год., постановено по
адм.дело № 13506/2016 г.) а от друга страна, е отменил Решение № 614-МИ/10.04.2017
год., на ОИК-Пловдив, в частта му по точки II. и III. (съгласно Решение №
13434/07.11.2017 год., постановено по адм.дело № 6705/2017 г.) то последният избран за
общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ е - Иван
Богомилов Петков, който фигурира под № 6 в списък А (списъка по смисъла на чл.454,
ал.3, изр.2 от ИК) на кандидатите от кандидатската листа на партия „Българска
социалистическа партия“, който списък е и неразделна част от Решение №524МИ/27.10.2015 г., на ОИК-Пловдив, което решение на ОИК-Пловдив е стабилен
административен акт, преминал и през съдебен контрол. Под №7 в същия списък А,
фигурира името на Десислава Георгиева Йорданова и предвид обстоятелството, че по
отношение на кандидатската листа за общински съветници на партия „Българска
социалистическа партия“ 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 от списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК), който в случая
е фигуриращият под №7, а именно: Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН:
********** със 185 (сто осемдесет и пет) броя валидни предпочитания
(преференции), съгласно: „Предложение за решение на общинската избирателна
комисия“, община Пловдив, област Пловдив, за избиране на ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ на първи тур 25.10.2015 год., който документ е генериран от
електронната изчислителна система на „Информационно обслужване“ АД в 09:24
часа на 27.10.2015 год., и е част от документите, послужили като основание за
вземане на Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив, с което са
разпределени мандатите по партии и коалиции и са обявени имената на избраните
общински съветници в Община Пловдив.

По точка 2. от Дневния ред не постъпиха предложения за решения на ОИК.
След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 18:20 часа на 14.11.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Радина Петрова
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