ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.14; стая 1403
тел: 034/ 40 22 02;
ПРОТОКОЛ
№ 71 – ЧМИ / 16.02.2022 г.
Днес, 16.02.2022 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,
Виолета Стефанова Ценова,Десислава Юриева Карамитрова – Проданова, Ивайла
Николова Георгиева, , Боряна Чавдарова Дунгарова и Иванка Василева Гатина.
Отсъстват Венцислава Карталова и Магдалена Попова.
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. Произнасяне по Жалба вх.№ 2Ж / 10.02.2022 г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс от кмета на
Община Пазарджик и кандидата за кмет на с.Величково на ПП“ВМРОБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва, както следва:
На 10.02.2022 г. е постъпила жалба вх.№2-Ж/10.02.2022г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс по чл.168, ал.3; чл.182, ал.1
и чл.183, ал.2 от ИК от посочени в жалбата лица. Направено е искане за извършване на
проверка, установяване на нарушение и разпореждане за преустановяването на
нарушенията и ангажиране отговорността на отговорните лица. ОИК Пазарджик незабавно
предприе действия по извършване на проверка и чрез писма изиска информация, материали
от посочените в жалбата лица.
В отговор на писмата в ОИК Пазарджик са постъпили:
От Телемедиа ЕООД Пазарджик с вх.№348/11.02.2022г. аудиовизуален запис на
излъчен репортаж от срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария
Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.
От Издателска къща Знаме ЕАД -Пазарджик писмо с вх.№347/10.02.2022г., че са
публикували на сайта си информация за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община
Пазарджик и Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на
27.02.2022г. без да са представени материали.
От Издателска къща Марица - ЕООД Пазарджик на електронната поща на ОИК
Пазарджик - писмо с вх.№349/14.02.2022г., в което е посочен линк на интернет
публикацията им за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария
Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.
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От С.А.Р.А.-Консулт ЕООД е писмо с вх.№ 350/14.02.2022 г с посочване на линка
на страницата на Pz dnes за публикуване на статията.
Отговор на наше писмо изх.№98/10.02.2022г. от Тодор Попов- Кмет на Община
Пазарджик не е постъпил.
След извършената проверка и запознаване на членовете на ОИК Пазарджик с
постъпилите по жалбата материали, предлагам гласуване на следния въпрос, поставен в
жалбата: Налице ли са нарушения на изборното законодателство по чл.168, ал.3; чл.182,
ал.1 и чл.183, ал.2 от ИК на посочените в жалбата лица, а именно: Кандидата на ПП ВМРО
– Българско национално движение – Мария Бориславова Загарьова, Кмета на Община
Пазарджик – Тодор Попов, Телемедиа ЕООД, представлявана от Иван Данчев Янакиев,
Издателска къща Знаме ЕАД, представлявана от Тодор Георгиев Гроздев, Издателска къща
Марица – ЕООД, представлявана от Янко Иванов Янев, С.А.Р.А.-Консулт ЕООД,
представлявано от Стефка Груева Венчева.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване по поставения въпрос:, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Георги Лазаров Добрев
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Сашо Асенов Гешев
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
Илиян Иванов Стойнов
Виолета Стефанова Ценова
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Боряна Чавдарова Дунгарова
Ивайла Николова Георгиева
Иванка Василева Гатина
+

ПРОТИВ
+

+
+
+
+

+
+

Гласували – 13
ЗА – 6
ПРОТИВ – 7
Отсъстващ –2
РЕШЕНИЕ № 367 – ЧМИ/16.02.2022г.,
Относно: Произнасяне по Жалба вх.№ 2Ж / 10.02.2022 г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс от кмета на Община
Пазарджик и кандидата за кмет на с.Величково на ПП“ВМРО- БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
На 10.02.2022 г. е постъпила жалба вх.№2-Ж/10.02.2022г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушение на изборния кодекс по чл.168, ал.3; чл.182,
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ал.1 и чл.183, ал.2 от ИК от посочени в жалбата лица. Във връзка с направено искане за
извършване на проверка ОИК Пазарджик със свое Решение №364-ЧМИ/11.02.2022г. на
разпореди да се изискат материали от посочените в жалбата лица.
В отговор в ОИК Пазарджик са постъпили:
От Телемедиа ЕООД Пазарджик с вх.№348/11.02.2022г. аудиовизуален запис на
излъчен репортаж от срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и
Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.
От Издателска къща Знаме ЕАД -Пазарджик писмо с вх.№347/10.02.2022г., че са
публикували на сайта си информация за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община
Пазарджик и Мария Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на
27.02.2022г. без да са представени материали.
От Издателска къща Марица - ЕООД Пазарджик на електронната поща на ОИК
Пазарджик - писмо с вх.№349/14.02.2022г., в което е посочен линк на интернет
публикацията им за срещата между Тодор Попов- Кмет на Община Пазарджик и Мария
Загарьова – кандидат за кмет на с.Величково в частични избори на 27.02.2022г.
От С.А.Р.А.-Консулт ЕООД е писмо с вх.№ 350/14.02.2022 г с посочване на линка на
страницата на Pz dnes за публикуване на статията.
Отговор на наше писмо изх.№98/10.02.2022г. от Тодор Попов- Кмет на Община
Пазарджик не е постъпил.
Общинската
избирателна комисия разгледа публикациите в посочените от
жалбоподателя интернет страници и видеозаписа предоставен от Телемедиа ЕООД. В
конкретния случай е видно, че е проведена такава среща. Освен Телемедиа, не се
установи други да присъстват на срещата.
При гласуване на предложението за решение Общинската избирателна комисия не
постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от
присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение
гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове. Налице е предпоставката на чл.85 ал.4 от
ИК поради липса на необходимо мнозинство.
С оглед на гореизложеното ОИК Пазарджик на основание чл.87 ал.1 и чл.85 ал.4 от ИК
РЕШИ

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ
от Изборния кодекс.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател:.......................................
/ Георги Добрев /
Секретар:........................................
/ Васвие Мехмедова /
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