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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.14;  стая 1403 

тел: 034/ 40 22 02;  

 

ПРОТОКОЛ  

№ 68 – ЧМИ / 01.02.2022 г. 

Днес, 01.02.2022 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги Лазаров 

Добрев, Зам. председател: Катя Тодорова Шопова, Зам. председател: Цветелина 

Максимова Абаджиева, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Сашо 

Асенов Гешев, Янчо Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков, Илиян Иванов Стойнов, 

Магдалена Сотирова Попова, Десислава Юриева Карамитрова – Проданова, Ивайла 

Николова Георгиева, Венцислава Севдалинова Карталова, Боряна Чавдарова 

Дунгарова. 

Заседанието се председателства от Георги Добрев . Спазени  са изискванията за 

кворум по чл.85, ал.3 от ИК и комисията може да взима легитимни решения. Докладвам 

следния дневен ред: 

1. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ за местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково на 

27 февруари 2022 г. 

2. Регистрация на кандидатска листа на Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 

- ОБЕДИНЕНИЕ“ за местни избори -частични за кмет на Кметство с. Величково 

на 27 февруари 2022 г. 

3. Теглене на жребий за реда за представяне на партии и коалиции в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 

февруари 2022 г. 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.     

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:  

РЕШЕНИЕ № 361– ЧМИ/ 01.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г. 

Постъпило е предложение от партия ПП „ ВМРО- БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за регистрация на кандидат за местни избори -

частични  за кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. с вх.№1-

КК/01.02.2022 г., представлявана от Красимир Каракачанов чрез пълномощник Георги  

Коприщенов. 

Предложението на партията за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г., е следното: 
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Мария Бориславова Загарьова, ЕГН ……………...., за Кмет на Кметство с. 

Величково 
 

Към предложението са приложени следните документи: 

1. Предложение – Прил. №62-МИ-НЧ 

2. Заявление-Декларация от кандидата, по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс – 

Прил. №64-МИ-НЧ; 

3.Пълномощно  

Партията е допусната за участие в за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г. с Решение  1079-МИ/21.01.2022 г.на ЦИК и е 

регистрирана с Решение 359-ЧМИ/27.01.2022 г. на ОИК Пазарджик.  

От извършената справка изх. №03-14-19/01.02.2022г. в НБД “Население“ за адресна 

регистрация на кандидата по постоянен и настоящ адрес  се установява, че отговаря на 

изискванията да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на 

територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на 

територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на 

произвеждане на избора – 27 февруари 2022 г. В случая има постоянен адрес от 

18.09.2009г в с.Величково. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс ОИК 

Пазарджик 

 

Р Е Ш И: 

 

Регистрира кандидат за участие в местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г.-издигнат от ПП „ ВМРО- БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 

 

Мария Бориславова Загарьова, ЕГН …………………………, за Кмет на Кметство с. 

Величково 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за 

регистрация.  

 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Катя Тодорова Шопова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  

  Магдалена Сотирова Попова +  
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  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

Гласували – 13 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ –1 

Решението е прието  единодушно от присъстващите членове .  

Решението подлежи на обжалване по реда на ИК. 

 

по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:  

 

РЕШЕНИЕ № 362– ЧМИ/ 01.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г. 

Постъпило е предложение от партия Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 

- ОБЕДИНЕНИЕ“  за регистрация на кандидат за местни избори -частични  за кмет на 

Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. с вх.№2-КК/01.02.2022 г., 

представлявана от Христо Иванов чрез пълномощник Николай  Янев. 

Предложението на партията за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г., е следното: 

 

Мария Тодорова Благоева, ЕГН ……………….., за Кмет на Кметство с. Величково 

 

Към предложението са приложени следните документи: 

1. Предложение – прил. №62-МИ-НЧ 

2. Заявление-Декларация от кандидата, по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс – 

Прил. №64-МИ-НЧ; 

3.Пълномощно  

Партията е допусната за участие в за местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г. с Решение  1081-МИ/21.01.2022 г.на ЦИК и е 

регистрирана с Решение 357-ЧМИ/27.01.2022 г. на ОИК Пазарджик.  

От извършената справка изх. №03-14-20/01.02.2022г. в НБД “Население“ за 

адресна регистрация на кандидата по постоянен и настоящ адрес  се установява, че 

отговаря на изискванията да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ 

адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено 

място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на 

произвеждане на избора – 27 февруари 2022 г. В случая има постоянен адрес от 

15.02.2012 г в с.Величково. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс ОИК 

Пазарджик 
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Р Е Ш И: 

 

Регистрира кандидат за участие в местни избори -частични за кмет на Кметство с. 

Величково на 27 февруари 2022 г.-издигнат от Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 

Мария Тодорова Благоева, ЕГН …………………….., за Кмет на Кметство с. 

Величково 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

 

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за 

регистрация.  

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Катя Тодорова Шопова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  

  Магдалена Сотирова Попова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

Гласували – 13 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ –1 

Решението е прието  единодушно от присъстващите членове .  

Решението подлежи на обжалване по реда на ИК. 

 

 

по точка 3 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 363– ЧМИ/ 01.02.2022 г. 

 

Относно: Теглене на жребий за реда за представяне на партии и коалиции в 

диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите 
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на 27 февруари 2022 г. 

 

 Председателят на ОИК :  

Колеги, на основание решение 1097-МИ/ 13.09.2019 г. и т.46 от Методическите 

указания на ЦИК, следва да извършим жребий за реда за представяне на диспутите на 

регионалните радио и телевизионни центрове БНР и БНТ на регистрираните в ОИК 

Пазарджик за участие в изборите за Кмет на Кметство с.Величково. 

 При извършения жребий по протеклата процедура, резултатът е следният: 

 

№ 1 е изтеглено ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  

№ 2 коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 

 

Предлагам проект за решение за резултата от проведения жребий. 

 

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3, изречение първо от Изборния 

кодекс във връзка с Решение 1097-МИ/ 13.09.2019 г.на ЦИК,след извършен жребий и 

поименното гласуване ОИК 

  

Р Е Ш И : 

 

 I. Определя реда за представяне на партии и  коалиции в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 февруари 

2022г., както следва: 

 

1  ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 

2  Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 

  

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. 

 

 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Катя Тодорова Шопова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  

  Магдалена Сотирова Попова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  
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Гласували – 13 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ –1 

Решението е прието  единодушно от присъстващите членове .  

Решението подлежи на обжалване по реда на ИК. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

Председател:....................................... 

                            / Георги Добрев / 

 

Секретар:........................................ 

                                                                                      / Васвие Мехмедова / 

 


