ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69;
тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14

ПРОТОКОЛ
№18 – МИ / 01.10.2019 г.
Днес, 01.10.2019 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: Янчо
Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков, Илиян Иванов Стойнов, Магдалена
Сотирова Попова, Виолета Стефанова Ценова, Десислава Юриева Карамитрова –
Проданова, Ивайла Николова Георгиева, Боряна Чавдарова Дунгарова, Венцислава
Севдалинова Карталова и Стефка Георгиева Караджова. Заседанието се
председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, която като установи, че
е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, докладва следния
дневен ред:
1. Заличаване на регистрация на кандидата за общински съветник Борислав
Василев Даскалов под номер 1 /едно/ в кандидатската листа, предложена от
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за общински
съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.
2. Заличаване на регистрация на кандидата за кмет на кметство с. Паталеница
община Пазарджик Иван Иванов Димитров, предложен в кандидатската
листа от ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и кметове в община
Пазарджик на 27 октомври 2019 г.
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 116 –МИ/ 01.10.2019 г.
Относно: Заличаване на регистрация на кандидата за общински съветник
Борислав Василев Даскалов под номер 1 /едно/ в кандидатската листа, предложена от
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за общински съветници в
община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.
Постъпило е писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019г. на ЦИК с приложен списък
от ГД „ГРАО“ МРРБ с резултата с извършена проверка в изпълнение с решение № 966МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099- МИ от 13.09.2019г. на
кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински
съветници и кметове на 27.10.2019г. с указание за заличаване на регистрацията
кандидата за общински съветник.
След допълнителна проверка в „ГРАО“ Пазарджик се установява, че кандидата
има постоянен адрес в гр. Пазарджик от 23.11.2000г. включен е в избирателните
списъци с място за гласуване избирателна секция 23 гр. Пазарджик, СУ „Д-р Петър
Берон“ на улица Н. Бозвили №27.
Като съобрази горното и на основание чл.87, ал.1 и чл. 397 ал. 1 от Изборния
кодекс, ОИК Пазарджик
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Р Е Ш И:
Не са налице условия за заличаване регистрация на кандидата за общински
съветник Борислав Василев Даскалов под номер 1 /едно/ в кандидатската листа,
предложена от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за общински
съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Георги Лазаров Добрев
+
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Виолета Стефанова Ценова
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Венцислава Севдалинова Карталова
+
Стефка Георгиева Караджова
+

ПРОТИВ

-

Гласували – 14
ЗА – 11
ПРОТИВ – 3
Отсъстващ – 0

Виолета Стефанова Ценова:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за общински съветник действително
да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че към настоящия
момент същото изобщо няма настоящ адрес. Изискването на закона е за наличие и на
постоянен, и на настоящ адрес на територията на Република България към 26 април
2019г. Това са кумулативно дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е
пречка за участие в изборите като кандидат за общински съветник. Макар постоянният
адрес на лицето да е в гр.Пазарджик от 2000г., то липсата на настоящ адрес в шестте
месеца преди изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на
кандидата, а при налична такава, за дерегистрацията му.
Ивайла Николова Георгиева:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за общински съветник действително
да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че към настоящия
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момент същото изобщо няма настоящ адрес. Изискването на закона е за наличие и на
постоянен, и на настоящ адрес на територията на Република България към 26 април
2019г. Това са кумулативно дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е
пречка за участие в изборите като кандидат за общински съветник. Макар постоянният
адрес на лицето да е в гр.Пазарджик от 2000г., то липсата на настоящ адрес в шестте
месеца преди изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на
кандидата, а при налична такава, за дерегистрацията му.
Боряна Чавдарова Дунгарова:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за общински съветник действително
да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че към настоящия
момент същото изобщо няма настоящ адрес. Изискването на закона е за наличие и на
постоянен, и на настоящ адрес на територията на Република България към 26 април
2019г. Това са кумулативно дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е
пречка за участие в изборите като кандидат за общински съветник. Макар постоянният
адрес на лицето да е в гр.Пазарджик от 2000г., то липсата на настоящ адрес в шестте
месеца преди изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на
кандидата, а при налична такава, за дерегистрацията му.
по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 117 –МИ/ 01.10.2019 г.
Относно: Заличаване на регистрация на кандидата за кмет на кметство с.
Паталеница община Пазарджик Иван Иванов Димитров, предложен в кандидатската
листа от ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и кметове в община Пазарджик
на 27 октомври 2019 г.
Постъпило е писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019г. на ЦИК с приложен списък
от ГД „ГРАО“ МРРБ с резултата с извършена проверка в изпълнение с решение № 966МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099- МИ от 13.09.2019г. на
кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински
съветници и кметове на 27.10.2019г. с указание да за заличаване на регистрацията
кандидата за кмет на кметство с. Паталеница община Пазарджик.
Постъпило е удостоверение изх. № 00019 от 01.10.2019г. на кметство с.
Паталеница община Пазарджик, с вх. № 47 от 01.10.2019г. със заявен последен настоящ
адрес на Иван Иванов Димитров.
След допълнителна проверка за истиността на удостоверението се установи, че
действително е издадено от кметство с. Паталеница община Пазарджик.
Като съобрази горното и на основание чл.87, ал.1 и чл. 397 ал. 1 от Изборния
кодекс, ОИК Пазарджик
Р Е Ш И:
Не са налице условия за заличаване регистрация на кандидата за кмет на
кметство с. Паталеница община Пазарджик Иван Иванов Димитров, предложен в
кандидатската листа от ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и кметове в
община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
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ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Георги Лазаров Добрев
+
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Виолета Стефанова Ценова
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+
Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Венцислава Севдалинова Карталова
+
Стефка Георгиева Караджова
+

ПРОТИВ

-

Гласували – 14
ЗА – 11
ПРОТИВ –3
Отсъстващ – 0
Предвид разпоредбата на чл. 85, ал.4 от ИК, „ЗА“ са гласували повече от 2/3 от
членовете на ОИК, поради което решението се приема.
Виолета Стефанова Ценова:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за кмет на кметство Паталеница
действително да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че
през последните шест месеца, същото има постоянен адрес на територията на кметство
Паталеница и настоящ адрес извън пределите на Република България – във
Великобритания. Изискването на закона е за наличие и на постоянен, и на настоящ
адрес на територията на Република България към 26 април 2019г. Това са кумулативно
дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е пречка за участие в изборите
като кандидат за кмет на кметство. Макар лицето да е променило настоящия си адрес в
с.Паталеница на 01.10.2019г., то липсата на такъв настоящ адрес в шестте месеца преди
изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на кандидата, а при
налична такава, за дерегистрацията му.
Ивайла Николова Георгиева:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за кмет на кметство Паталеница
действително да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че
през последните шест месеца, същото има постоянен адрес на територията на кметство
Паталеница и настоящ адрес извън пределите на Република България – във
Великобритания. Изискването на закона е за наличие и на постоянен, и на настоящ
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адрес на територията на Република България към 26 април 2019г. Това са кумулативно
дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е пречка за участие в изборите
като кандидат за кмет на кметство. Макар лицето да е променило настоящия си адрес в
с.Паталеница на 01.10.2019г., то липсата на такъв настоящ адрес в шестте месеца преди
изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на кандидата, а при
налична такава, за дерегистрацията му.
Боряна Чавдарова Дунгарова:
Гласувам „против“, тъй като считам, че указанията, дадени от ЦИК, са
основателни и следва регистрацията на кандидата за кмет на кметство Паталеница
действително да бъде заличена. Данните за адресната регистрация на лицето сочат, че
през последните шест месеца, същото има постоянен адрес на територията на кметство
Паталеница и настоящ адрес извън пределите на Република България – във
Великобритания. Изискването на закона е за наличие и на постоянен, и на настоящ
адрес на територията на Република България към 26 април 2019г. Това са кумулативно
дадени предпоставки и липсата на която и да е от тях е пречка за участие в изборите
като кандидат за кмет на кметство. Макар лицето да е променило настоящия си адрес в
с.Паталеница на 01.10.2019г., то липсата на такъв настоящ адрес в шестте месеца преди
изборите на 27.10.2019г., е основателна пречка за регистрация на кандидата, а при
налична такава, за дерегистрацията му.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………..
/ Георги Добрев /
СЕКРЕТАР: ………………………
/ Васвие Мехмедова /
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