
ПРОТОКОЛ

Днес, 28.02.2018 г. в гр. Пловдив, пл.“Централен“ №1, ет.12, зала №1 се проведе 
заседание  на  Общинска  избирателна  комисия  (ОИК)  – Пловдив.  На  заседанието 
присъстваха 10 (десет)  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  (A.В.А) и обявяване за 
избран на (Д. П. П) – фигуриращ под № 27 в Списък „Б“ - списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, 
изр. 3 ИК (неразделна част от влязло в сила решение № 524-МИ/27.10.2015 г). 

2.Разни.

Проектът беше подложен на поименно гласуване

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

Дневният ред се прие от ОИК- Пловдив с мнозинство от 10 (десет) 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  (A.В.А) и обявяване за избран на (Д. П. П) – фигуриращ под № 
27 в Списък „Б“ - списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК (неразделна част от 
влязло в сила решение № 524-МИ/27.10.2015 г). 

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

В резултат от гласуването с мнозинство от 10 (десет) гласа „ЗА” ОИК -  Пловдив 

  Р Е Ш И:
№ 617 – МИ

I.  ПРЕКРАТЯВА  ПЪЛНОМОЩИЯТА  на АРГИР  ВАСИЛЕВ  АРГИРОВ,  ЕГН: 
6108304600,  обявен  за  избран  за  общински  съветник  от  кандидатската  листа  на 
политическа  пария  ГЕРБ  -  с  Решение  №  524-МИ  от  27.10.2015  г.,  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Община  Пловдив  и  ОБЕЗСИЛВА издаденото  му 
удостоверение.  

II. ДА  НЕ  ОБЯВЯВА  ЗА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИК  ХРИСТИНА  ИЛИЕВА 
КАШИЛСКА,  ЕГН:8603094653, кандидат  за  общински  съветник  от  кандидатската 
листа на политическа партия ГЕРБ, в изборите за общински съветници, произведени на 
25.10.2015 год., в община Пловдив. 

III. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник от листата на политическа партия 
ГЕРБ – ДАМЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 8204044400 и му ИЗДАВА удостоверение 
за избран общински съветник. 

МОТИВИ:  За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че на дата 
26.02.2018 год., с входящ № 506(1) в 11:45 часа, чрез председателя на Общински съвет-
Пловдив, общинският съветник Аргир Василев Аргиров, обявен за избран за общински 
съветник, с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – 
Община Пловдив, е депозирал своята оставка. Предвид разпоредбата на чл.30, ал.7 от 
ЗМСМА,  ОИК-Пловдив,  в  3-дневен  срок,  следва  да  прекрати   пълномощията  на 
общинския  съветник,  депозирал  своята  оставка  и  да  обяви  за  избран,  следващия  в 
листата на ПП ГЕРБ кандидат. От друга страна, на същата дата – 26.02.2018 год., в 12:15 
часа,  с  вх.№  в  ОИК  -  507/26.02.2018  год.,  кандидатът,  поставен  под  №26  в 
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кандидатската листа на ПП ГЕРБ, а именно – Христина Илиева Кашилска, е подала 
молба с отказ: моли ОИК-Пловдив да не бъде обявена за избрана за общински съветник 
– по лични за  нея  съображения.  На дата  21.09.2015 год.,  със  свое  Решение № 176-
МИ/21.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински 
съветници на 25 октомври 2015 год., кандидатската листа на ПП ГЕРБ и под №27 в 
същата листа, непосредствено след отказалата да бъде обявена за общински съветник 
Х.И.К( фигурираща под №26 в листата на ПП ГЕРБ)  е регистриран като кандидат – 
Дамян  Петров  Петров,  с  ЕГН:  8204044400,  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 ГЕРБ е -  Ели Георгиева Дачева,  която 
фигурира под №25 в списък Б (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.3 от ИК) на  
кандидатската листа на ПП ГЕРБ, който е и неразделна част от Решение № 524-МИ от 
27.10.2015  год.,  на  ОИК-Пловдив.  Под  №27 в  същия  списък  Б,  фигурира  името  на 
Дамян  Петров  Петров,  който,  предвид  отказа  на  кандидата,  поставен  под  №26  в 
кандидатската  листа  на  ПП  ГЕРБ,  следва  да  бъде  обявен  за  избран  за  общински 
съветник от тази листа. Предвид обстоятелството, че по отношение на кандидатската 
листа  на  ПП  ГЕРБ  е  налице  хипотезата  на  чл.454,  ал.6  от  Изборен  кодекс(ИК),  а 
именно: броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от 
броя  на  мандатите  на  партията,  то  следва  за  общински  съветник  да  бъде  обявен 
следващият по ред кандидат от списък Б (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.3 от 
ИК) който в случая е Дамян Петров Петров, с ЕГН: 8204044400.

По точка 2. от Дневния ред, председателят на ОИК – Пловдив, Тодор Тодоров, запозна 
присъстващите членове на Комисията със следните обстоятелства: На дата 23.02.2018 
год.,  между  10:00  и  12:00  часа,  председателят  на  ОИК-Пловдив  е  приел  общо  58 
(петдесет  и  осем)  броя  декларации  от  общинските  съветници  и  кметове  в  община 
Пловдив – по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ. Декларациите са утвърдени 
с предходно Решение №616-МИ/15.02.2018 год., на ОИК-Пловдив. След приемане на 
декларациите и попълване на съответните,  съгласно ЗПКОНПИ регистри,  на същата 
дата  –  23.02.2018  год.,  с  писмо  с  изх.№90,  съгласно  изходящия  регистър  на  ОИК-
Пловдив,  декларациите  са  изпратени(ведно  с  попълнените  за  тях  регистри)  по 
компетентност, на Общински съвет – Пловдив. 
Предложен бе проект на решение относно: Изпращане на декларациите по смисъла на 
чл.35,  ал.1,  т.1  и  т.3  от  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно  придобитото  имущество(ЗПКОНПИ),  приети  на  дата  23.02.2018  год.,  до 
Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване 
конфликт на интереси.

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 ЗА
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Николай Тодоров Михалков                  ЗА
Мария Христова Дюлгерска ОТСЪСТВА
Милена Йорданова Станджикова                  ЗА
Гергана Лъвова Костадинова ЗА
Теодора Петкова Владимирова ЗА
Десислава Николова Чергарова ЗА
Цеца Пенчева Бресковска ЗА
Росица Ангелова Гавазова ЗА
Исмигюл Джемал Али ОТСЪСТВА
Константин Атанасов Костадинов ОТСЪСТВА
Димитър Атанасов Кръстев ОТСЪСТВА
Кристиан Димитров Гьошев ОТСЪСТВА
Васил Ангелов Попов ОТСЪСТВА

В резултат от гласуването с мнозинство от 10 (десет) гласа „ЗА” ОИК -  Пловдив 

 Р Е Ш И:
№ 618 – МИ

               ПОТВЪРЖДАВА действията на председателя на ОИК-Пловдив, обективирани 
в  писмо  с  изх.№90/23.02.2018  год.,  съгласно  изходящия  регистър  на  ОИК-община 
Пловдив,  с  което  са  изпратени,  по-компетентност  на  Общински  съвет-Пловдив, 
регистрите и декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ, подадени 
от  общинските  съветници  и  кметове  в  община  Пловдив  до  ОИК-Пловдив,  на  дата 
23.02.2018 година.

След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 18:40 часа на 28.02.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Тодоров

СЕКРЕТАР:
Владимир Докторов
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