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
№63 – МИ / 21.12.2021 г.
Днес, 21.12.2021 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, Виолета Стефанова Ценова, Десислава Юриева
Карамитрова – Проданова, Ивайла Николова Георгиева, Боряна Чавдарова Дунгарова,
Венцислава Севдалинова Карталова.
Заседанието се председателства от Георги Добрев - Председател на комисията,
който като установи, че са спазени изискванията за кворум по чл.85, ал.3 от ИК и
комисията може да взима легитимни решения, докладва следния дневен ред:
1. Прекратяване на пълномощията на кмет на Кметство Величково, общ.
Пазарджик
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1
Председателят докладва :
Колеги, на 20.12.2021 г. в Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Пазарджик постъпи
писмо с вх. № 312/20.12.2021 г. от Районна прокуратура Пазарджик, с което ни
уведомява, че Петър Стоянов Гуглев
от с.Величково, ул. Десета №3, заемащ
длъжността Кмет на с.Величково , общ.Пазарджик е осъден по чл.216, ал.1
предложения 1-во и 2-ро от НК с наложено наказание лишаване от свобода, чието
изтърпяване на осн. Чл.66, ал.1 от НК , е отложено за изпитателен срок от три години.
Приложени са заверени преписи от влязла в сила на 02.12.2021г. присъда №36 от
23.06.2021г. на Районен съд Пазарджик, постановена по нохд №657/2021г , и Решение
№108/02.12.2021г. на ОС Пазарджик по въззивно наказателно дело от общ характер
№530/2021г. , с което е потвърдена присъдата на Районния съд.
Петър Стоянов Гуглев е бил избран за кмет на Кметство Величково, общ.
Пазарджик на последните местни избори, проведени на 27.октомври 2019г., обявен на
осн. чл.452 от ИК с Решение №258/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик.
Тъй като ОИК в този случай действа при условията на обвързана компетентност, ви
предлагам проект за решение.
РЕШЕНИЕ № 351 –МИ / 21.12.2021г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство
Величково, общ.Пазарджик
В ОИК Пазарджик с вх.№ 312/20.12.2021 г. . е постъпи писмо от Районна
прокуратура Пазарджик №3047/2018г от 15.12.2021г., с което е изпратен заверен
препис от влязла в сила на 02.12.2021г. присъда №36 от 23.06.2021г. на Районен съд
Пазарджик, постановена по нохд №657/2021г , потвърдена с Решение
№108/02.12.2021г. на ОС Пазарджик по Внохд №530/2021г. , с която Петър Стоянов
Гуглев
от с.Величково, ул. Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство
Величково , общ.Пазарджик е осъден за престъпление от общ характер по чл.216, ал.1
предложения 1-во и 2-ро от НК с наложено наказание лишаване от свобода, чието
изтърпяване на осн. Чл.66, ал.1 от НК , е отложено за изпитателен срок от три години.
Петър Стоянов Гуглев е бил избран за кмет на Кметство Величково, общ.
Пазарджик на последните местни избори, проведени на 27.октомври 2019г., обявен на
осн. чл.452 от ИК с Решение №258/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик.
В съответствие с разпоредбата на чл.42, ал.1 т.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) пълномощията на кмет на
община се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила
присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на
лишаване от право да заема държавна длъжност. Наложеното наказание "лишаване от
свобода", което е отложено при условията на чл. 66, ал. 1 НК, не изключва
приложимостта на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, тъй като в хипотезите на чл.42,
ал.4 вр. ал.1 т.4 от ЗМСМА ОИК действа при условията на обвързана компетентност и
няма оперативна самостоятелност да променя вече установените обстоятелства по
признаването му за виновен с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер .
Съгласно чл.42, ал.4 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на справката и
документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 4, общинската избирателна
комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, ОИКПазарджик,
Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Петър Стоянов Гуглев
от
с.Величково, ул. Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково ,
общ.Пазарджик, считано от 21.12.2021год.
Анулира издаденото удостоверение на Петър Стоянов Гуглев от с.Величково, ул.
Десета №3, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково , общ.Пазарджик.
На осн. чл.463 от ИК да се уведоми Централна избирателна комисия
Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано реда на
чл.459, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с чл.42, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

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
+
Сашо Асенов Гешев
+
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
+

ПРОТИВ

Гласували – 14
ЗА – 14
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 0
Решението е прието единодушно от присъстващите членове .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател:.......................................
/ Георги Добрев /
Секретар:........................................
/ Васвие Мехмедова /

