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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  

№19 – МИ / 03.10.2019 г. 

Днес, 03.10.2019 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 кандидат за общински съветник от листата на Местна 

коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ  / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП 

„НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ“,   за изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 

октомври 2019 г. 

2. Заличаване на кандидат регистриран с Решение №85-МИ/23.09.2019 г. на 

ОИК     – Пазарджик кандидат за кмет на кметство в 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. 

3. Заличаване на кандидат регистриран с Решение №102-МИ/24.09.2019 г. на 

ОИК – Пазарджик  за общински съветник в кандидатската листа  на партия 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове 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:  
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РЕШЕНИЕ  № 118 –МИ / 03.10.2019 г. 

 
 

Относно:  Заличаване на регистрация на кандидат за общински съветник от листата на Местна 

коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ  / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“,   за изборите за общински 

съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г. 

 

 

В ОИК Пазарджик е постъпило предложение с вх.№ 55/02.10.2019г. от Лиляна Мърхова-

Присадникова, упълномощен представител на Местна коалиция  БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП 

“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/ ведно с лично подписано от  кандидата заявление, с 

което се иска заличаване от листата за общински съветници на регистрирания с Решение  № 

100-МИ/24.09.2019г. на ОИК Пазарджик, кандидат  под номер 36 /тридесет и шести/ Ганчо 

Томов Маринов, поради лични причини, изложени в заявлението. 

    

Като съобрази горното и на основание чл.87, ал.1, т.15 във връзка с чл.417, ал.5 от 

Изборния кодекс, ОИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 
 Заличава регистрирания под номер 36 /тридесет и шести/ кандидат за общински 

съветник в листата Местна коалиция  БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП 

„НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ Ганчо 

Томов Маринов за изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 

г. 

Анулира издаденото на заличения кандидат удостоверение от ОИК – Пазарджик. 

Мястото на кандидата в листата, съгласно изискванията на Изборния кодекс, остава 

празно и останалите кандидати, след този номер, не се пренареждат. 

При отпечатване на списъка на кандидатите за общински съветници, на  мястото на 

заличения кандидат в кандидатската листа се отпечатва „заличен“. 

 

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 +  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

 Сашо Асенов Гешев +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0 

Отсъстващ – 0 

 

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

 

 
РЕШЕНИЕ  №119 –МИ/ 03.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат регистриран с Решение №85-МИ/23.09.2019 г. на 

ОИК – Пазарджик кандидат за кмет на кметство в 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. 

С Решение №85-МИ/23.09.2019 г. Иван Иванов Димитров е регистриран  в 

кандидатската листа за кмет на кметства – в кметство с.Паталеница, общ.Пазарджик 

предложена от ПП ГЕРБ  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г.Постъпили са писма от ЦИК с изх. № МИ-15-599/01.10.2019 г. с 

приложен списък от ГД ГРАО при МРРБ и изх.№МИ-15-599/1-02.10.2019г. С Решение 

№117-МИ/01.10.2019г. ОИК Пазарджик е взел решение ,че не са налице  основания за 

заличаване  регистрацията на кандидата.  Решението не е влязло в сила. 

Съгласно Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Пазарджик  чрез ЦИК  са 

предостави данни на ГД „ГРАО“ при МРРБ  относно регистрираните кандидати. От 

извършената проверка с писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019г. и изх.№МИ15-599/1-

02.10.2019г. ЦИК   и на основание свое протоколно решение ЦИК  указва на ОИК-

Пазарджик , че регистрираният кандидат 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. с наше с Решение №85-МИ/23.09.2019 г. не отговаря на условията на чл.397 ал.1 от 

ИК.  Същият е без настоящ адрес в страната, както и да отменим невлезналото в сила 

наше Решение №№117-МИ/01.10.2019г. 

На основание чл.87., ал.1 т.15 във връзка с чл.397, ал.1 от Общинска  избирателна 

комисия град Пазарджик 
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РЕШИ: 

ОТМЕНЯ   СВОЕ Решение №117-МИ/01.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик. 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Иван Иванов Димитров като кандидат за кмет на с. 

Паталеница община Пазарджик предложен от Партия ГЕРБ за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Анулира издаденото на заличения кандидат удостоверение от ОИК – Пазарджик.  

Решението да се изпрати незабавно на ЦИК и „Демакс ДИ ПИ АЙ“ АД, както и да се 

изпрати на политическата партия, предложила заличения кандидат на предоставената 

електронна поща във входящия регистър на ОИК Пазарджик. 

   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: 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 +  

 Сашо Асенов Гешев +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0 

Отсъстващ – 0 

 

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

 

 

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

 
РЕШЕНИЕ  №120 –МИ/ 03.10.2019 г. 

Взето с протокол №19- МИ/ 03.10.2019г. 

 

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат регистриран с Решение №102-МИ/24.09.2019 г. на 

ОИК – Пазарджик  за общински съветник в кандидатската листа  на партия 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
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С Решение №102-МИ/24.09.2019 г. Борислав Василев Даскалов е регистриран под №1 в 

кандидатската листа за общински съветници предложена от БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпили са писма от ЦИК с изх. № МИ-15-599/01.10.2019г. с приложен списък от ГД 

ГРАО при МРРБ и изх.№МИ-15-599/1-02.10.2019г. С Решение №116-МИ/01.10.2019г. 

ОИК Пазарджик е взел решение ,че не са налице  основания за заличаване  

регистрацията на кандидата.  Решението не е влязло в сила. 

Съгласно Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Пазарджик  чрез ЦИК  са 

предостави данни на ГД „ГРАО“ при МРРБ  относно регистрираните кандидати. От 

извършената проверка с писмо с изх. № МИ-15-599/01.10.2019г.. и изх.№МИ15-599/1-

02.10.2019г. ЦИК   и на основание свое протоколно решение ЦИК  указва на ОИК-

Пазарджик , че регистрираният кандидат за  общински съветник предложен  в 

кандидатската листа  на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,   . не 

отговаря на условията на чл.397 ал.1 от ИК.  Същият е без настоящ адрес в страната, 

както и да отменим невлезналото в сила наше Решение №№116-МИ/01.10.2019г. 

На основание чл.87., ал.1 т.15 във връзка с чл.397, ал.1 от Общинска  избирателна 

комисия град Пазарджик 

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ   СВОЕ Решение №116-МИ/01.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик. 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Борислав Василев Даскалов, който е регистриран под 

№1 в кандидатската листа за общински съветници предложена от БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

Анулира издаденото на заличения кандидат удостоверение от ОИК – Пазарджик. 

Решението да се изпрати незабавно на ЦИК и „Демакс ДИ ПИ АЙ“ АД, както да се 

изпрати на политическата партия, предложила заличения кандидат,  на предоставената 

електронна поща във входящия регистър на ОИК Пазарджик. 

   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: Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  

  Магдалена Сотирова Попова +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  
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  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

 Сашо Асенов Гешев +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ –0 

Отсъстващ – 0 

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 / 


