ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.14; стая 1403
тел: 034/ 40 22 02;
ПРОТОКОЛ
№ 75 – ЧМИ / 26.02.2022 г.
Днес, 26.02.2022 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха 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 и Иванка Василева Гатина.
Заседанието се председателства от Катя Шопова. Спазени са изискванията за
кворум по чл.85, ал.3 от ИК и комисията може да взима легитимни решения. Докладвам
следния дневен ред:
1.

2.

3.

4.

5.

Извършване замяна на член в СИК №131900157 в с.Величково по
предложение на Коалиция „БСП за България“ за произвеждане на
частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
Регистрация на застъпник от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ“ на кандидатската листа за произвеждане на частични
избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени
представители от името на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ“ за произвеждане на частични избори за кмет на
кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
Определяне на упълномощени членове от ОИК-Пазарджик, които да
предадат изборните книжа и материали от частичните избори за кмет
на Кметство с.Величково на 27.02.2022 г. на ЦИК и подпишат
протокол .
Жалба с вх. №3 -Ж от 26.02.2022г. постъпилa в 09.10 часа от Николай
Евтимов Янев, представител на КП“ Демократична БългарияОбединение“.

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

РЕШЕНИЕ № 372 – ЧМИ / 26.02.2022 г.
Относно: Извършване замяна на член в СИК №131900157 в с.Величково по
предложение на Коалиция „БСП за България“ за произвеждане на частични избори за
кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.

Постъпило е предложение от Лиляна Мърхова-Присадникова, упълномощен
представител на Коалиция „БСП за България“ за Община Пазарджик, регистрирано с
вх.№375/25.02.2022г. относно извършване на замяна на член в СИК 131900157 на
територията на Община Пазарджик, Кметство с.Величково.
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РЕШИ:
Длъжност Освобождава:
член

Назначава:

Жана Здравкова Ганева Петьо Николов Гешев

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се
издаде удостоверение.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал. 1 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Сашо Асенов Гешев
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Боряна Чавдарова Дунгарова
+
Ивайла Николова Георгиева
+
Венцислава Севдалинова Карталова
+
Иванка Василева Гатина
+

ПРОТИВ

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 2
Решението е прието от присъстващите членове .
по точка 2 от дневния ред, зам.председателят докладва проекта за решение,
както следва:
РЕШЕНИЕ № 373 – ЧМИ / 26.02.2022 г.

Относно: Регистрация на застъпник от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ“ на кандидатската листа за произвеждане на частични избори за кмет
на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
Постъпило е заявление (приложение №72-МИ-НЧ от изборните книжа) с вх.
№2-ЗС-МИ от 25.02.2022г., 16:20ч. от Николай Евтимов Янев, представител на КП
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„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, за регистрация на 1 (един)
застъпник kd кандидатската листа за произвеждане на частични избори за кмет на
кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и
на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4
от Изборния кодекс , Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК във връзка с Решение
№ 1072/18.01.2022 г.
ОИК - ПАЗАРДЖИК
РЕШИ:
Регистрира застъпника на кандидатската листа за кмет на кметство на КП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за произвеждане на частични избори
за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г., както следва:
Пореден номер

Собствено ,бащино,фамилно име на застъпник

1

Петър Христов Цикалов

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Сашо Асенов Гешев
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Боряна Чавдарова Дунгарова
+
Ивайла Николова Георгиева
+
Венцислава Севдалинова Карталова
+
Иванка Василева Гатина
+

ПРОТИВ

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 2
Решението е прието от присъстващите членове .
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Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
по точка 3 от дневния ред, зам.председателят докладва проекта за решение,
както следва:
РЕШЕНИЕ № 374 – ЧМИ / 26.02.2022 г.

Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощен
представител от името на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за
произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Величково на 27.02.2022 г.
Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощен представител с вх.№
379/25.02.2022 г., подадено от Николай Евтимов Янев , представител на КП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, ведно с изискуемите документи
Приложение № 77-МИ-НЧ.
ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и
на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 2 от Изборния кодекс, както и
Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.
РЕШИ:

Обявява на сайта си списък от 1/един/ упълномощен представител на
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, съгласно Приложение
№77-МИ-НЧ.
№по ред собствено, бащино и фамилно име
1 Иванка Ванкова Ибчева
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Сашо Асенов Гешев
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Боряна Чавдарова Дунгарова
+
Ивайла Николова Георгиева
+
Венцислава Севдалинова Карталова
+

ПРОТИВ
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Иванка Василева Гатина

+

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 2
Решението е прието от присъстващите членове .
по точка 4 от дневния ред, зам.председателят докладва проекта за решение, както
следва:

РЕШЕНИЕ № 375 – ЧМИ / 26.02.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на упълномощени членове от ОИК-Пазарджик, които да
предадат изборните книжа и материали от частичните избори за кмет на Кметство
с.Величково на 27.02.2022 г. на ЦИК.
На основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК,
ОИК - ПАЗАРДЖИК
РЕШИ:
Определя следните упълномощени членове от ОИК-Пазарджик, които да
предадат изборните книжа и материали от от частичните избори за кмет на Кметство
с.Величково на 27.02.2022 г. на ЦИК , както следва:
Име, Презиме, Фамилия
Катя Тодорова Шопова
Димо Иванов Ципорков
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Сашо Асенов Гешев
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Магдалена Сотирова Попова
+

ПРОТИВ
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Боряна Чавдарова Дунгарова
Ивайла Николова Георгиева
Венцислава Севдалинова Карталова
Иванка Василева Гатина

+
+
+
+

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 2
Решението е прието от присъстващите членове .
по точка 5 от дневния ред, зам.председателят докладва проекта за решение,
както следва:
РЕШЕНИЕ № 376 – ЧМИ / 26.02.2022 г.
ОТНОСНО: Жалба с вх. №3 -Ж от 26.02.2022г. постъпилa в 09.10 часа от Николай
Евтимов Янев, представител на КП“ Демократична България-Обединение“.
Постъпила е жалба с вх. №3-Ж от 26.02.2022г. в 09.10 часа от Николай Евтимов
Янев, представител на КП“ Демократична България-Обединение“, в която се твърди,че
е разпространен агитационен материал, съставляващ графичния файл на хартиена
бюлетина , с маркиран знак“ Х“ в квадратчето за номер 2 от същата бюлетина и
удебеляване на шрифта на имената на кандидата Мария Загарьова и политическа сила
ПП ВМРО-Българско национално движение. В жалбата е посочено също така, че
агитационния материал не съдържа данни за издателя му, както и означението, че
„купуването и продаването на гласове е престъпление“.Агитационният материал е
разпространен в центъра на село Величково, в питейни заведения, магазини и
пощенските кутии на живеещите в с.Величково.
ОИК- Пазарджик предприе необходимите действия и извърши проверка на
място в с.Величково, Община Пазарджик ,където констатира следното:
В кафенетата и хранителните магазини в центъра на селото ,след разговор с
присъстващите в тях лица, проверката не установи да са раздавани бюлетини, в които
да е посочено лице, за което да се гласува.Не установи също така да има залепени
бюлетини по сгради и огради по центъра на селото.
Предвид гореизложеното и на основание чл.87 , ал.1, т.22 ОИК Пазарджик
Р Е Ш И:
Жалбата е неоснователна.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 ал.1 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:

длъжност

име

ЗА

ПРОТИВ
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Катя Тодорова Шопова
Цветелина Максимова Абаджиева
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Сашо Асенов Гешев
Янчо Николов Дрянов
Димо Иванов Ципорков
Илиян Иванов Стойнов
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
Магдалена Сотирова Попова
Боряна Чавдарова Дунгарова
Ивайла Николова Георгиева
Венцислава Севдалинова Карталова
Иванка Василева Гатина

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Гласували – 13
ЗА – 12
ПРОТИВ – 1
Отсъстващ – 2
Решението е прието от присъстващите членове .
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Зам.-председател:.......................................
/Катя Шопова/
Секретар:........................................
/ Васвие Мехмедова /
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