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
№64 – ЧМИ / 18.01.2022 г.
Днес, 18.01.2021 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. Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и
обжалване на решенията на ОИК Пазарджик в произвеждането на частични
местни избори за кмет на Кметство Величково на 27 февруари 2022 г.
2. Разпределение на функциите между членовете на ОИК Пазарджик по повод
организацията във връзка с подготовката за произвеждане на частични местни
избори за кмет на Кметство Величково на 27 февруари 2022 г.
3. Предложение за вземане решение за обжалване Решение № 23/13.01.2022 г.
постановено по адм.д. №1410/2021 г. по описа на Административен съд
Пазарджик, с което е отменено Решение №350-МР / 19.12.2021 г. на ОИК
Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 19.12.2021
г. в с. Синитово местен референдум.
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:

РЕШЕНИЕ № 352 –МИ / 18.01.2022г.
ОТНОСНО: Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане,
обявяване и обжалване на решенията на ОИК Пазарджик в произвеждането на
частични местни избори за кмет на Кметство Величково на 27 февруари 2022г.
На основание чл.87, ал.1, т.1 от и Решение №848-МИ/28.08.2019г. на ЦИК,
ОИК – Пазарджик
РЕШИ:
1/ Приемното време в ОИК – Пазарджик е: всеки ден – от 09.00 часа до 17.00 ч.,
с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по
Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

2/ Организация на заседанията на ОИК – Пазарджик, начина на приемане,
обявяване и обжалване на решения:
а/
Заседанията се свикват от председател или по искане на една трета от
членовете комисията. При отсъствие на председателя, заседанията се свикват от
заместник-председателя. Членовете се уведомяват за датата и часа на насрочените
заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на
комисията и се поставя на общодостъпното място за обявяване на решенията на ОИК –
Пазарджик.
б/ Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от
членовете на ОИК - Пазарджик. Комисията взема решенията си с мнозинство две трети
от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото
мнозинство от две трети от присъстващите членове, се смята, че е налице решение за
отхвърляне. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на
предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите
членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице
решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, което подлежи на
обжалване по реда на ИК.
Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване
"въздържал се".
Членовете на ОИК - Пазарджик могат да подписват протоколи и да гласуват
решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за"
или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
За проведено заседание на ОИК се съставя протокол, който се подписва от
председателя и секретаря. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на
ОИК – Пазарджик се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата
на ОИК.
При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се
прилага разпоредбата на чл.85, ал.8 от ИК.
в/ Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху
стъклената фасада - вход на зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик
4400, бул. „България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си. На
екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на
поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на
комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените
решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и
се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на
свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и
коалиции.
Решенията подлежат на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването
му по реда на чл.88 от ИК. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява
ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й
членове.
г/ За предстоящите частични избори за кмет на Кметство Величково, община
Пазарджик, област Пазарджик на 27 февруари 2022 г., ОИК – Пазарджик води 4
/четири/ вида регистри: регистър на партиите, регистър на коалициите, регистър на
местните коалиции и регистър на инициативните комитети и регистър жалби. Всеки
един от регистрите следва да има единна последователна номерация с арабски цифри. В
регистъра на партиите след съответна арабска цифра се поставя тире и абревиатура
„ПП“ (политическа партия). В регистъра на коалициите на партиите след съответната
арабска цифра се поставя тире и абревиатура „КП“ (коалиции от партии). В регистъра
на местните коалиции след съответната арабска цифра се поставя тире и абревиатура

„МК“ (местна коалиция). В регистъра на инициативните комитети след съответната
арабска цифра се поставя тире и абревиатура „ИК“ (инициативен комитет), в регистър
жалби след съответната арабска цифра се поставя абревиатура „Ж“.
След посочените абревиатури на регистрите се поставя наклонена черта и
абревиатура „ЧМИ“. / частични местни избори за кмет на Кметство Величково на 27
февруари 2022 г. /
4/ Утвърждава график на дежурствата за периода 18.01.2022 г. – 26.01.2022 г.
5/ Задълженията на членовете на ОИК – Пазарджик по време на дежурство:
По време на дежурство членовете на ОИК – Пазарджик са длъжни: да се явяват в
работното помещение на Комисията, в началните часовете, посочени в утвърдения
график на дежурствата; при спазване на противоепидемиологичните мерки, да приемат
и завеждат в съответните регистри адресираните до ОИК – Пазарджик документи; да
водят дневник на телефонните обаждания; да отговарят на въпросите на граждани и
представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са от
компетенциите на Избирателната комисия; да предават на заинтересованите лица,
адресираните до тях удостоверителни документи издадени от ОИК – Пазарджик, след
като удостоверят това действие с полагане на подписи от своя страна и от страна на
пол7щучателя в съответния регистър; да не допускат нерегламентирано от ИК изнасяне
на документи от работното помещение на Избирателната комисия. Ежедневно да
подготвят проект на дневен ред за заседанието на ОИК – Пазарджик за деня, проекти на
решенията по дневния ред и да докладват пред комисията входящата и изходяща
кореспонденция, новоприетите решения на ЦИК за деня.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на
чл.88 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 0

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

Решението е прието единодушно от присъстващите членове .
по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:

РЕШЕНИЕ № 353 –МИ / 18.01.2022г.
ОТНОСНО: Разпределение на функциите между членовете на ОИК Пазарджик
по повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на частични местни
избори за кмет на Кметство Величково на 27 февруари 2022г.
на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс ОИК- Пазарджик
РЕШИ :
Разпределя функциите по организацията и дейността по произвеждане н на
частични местни избори за кмет на Кметство Величково на 27 февруари 2022 г., както
следва:
Цялостно ръководство и представителство на комисията –Георги Добрев,
отсъствие – Катя Шопова, Цветелина Абаджиева и Васвие Мехмедова;

при

Организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия - Васвие
Мехмедова;
Протоколи и решения – Катя Шопова, Янчо Дрянов, Боряна Дунгарова, Ивайла
Георгиева
Финансово-отчетна дейност – Георги Добрев, Васвие Мехмедова
Кореспонденция, регистри и архив – Илиян Стойнов, Венцислава Карталова,
Десислава Карамитрова-Проданова, Сашо Гешев
Комплектоване, отговор на жалби и сигнали, организация на проверки – Димо
Ципорков, Виолета Ценова.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на
чл.88 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Георги Лазаров Добрев
Катя Тодорова Шопова
Цветелина Максимова Абаджиева
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Сашо Асенов Гешев
Янчо Николов Дрянов
Димо Иванов Ципорков

ЗА
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

Илиян Иванов Стойнов
Магдалена Сотирова Попова
Виолета Стефанова Ценова
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Венцислава Севдалинова Карталова

+
+
+
+
+
+
+

Гласували – 13
ЗА – 13
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 0
Решението е прието единодушно от присъстващите членове .
по точка 3 от дневния ред, председателят докладва:
Колеги, има предложение Катя Шопова.
Катя Шопова: Предлагам да подложим на гласуване за вземане на решение за
обжалване на Решение № 23/13.01.2022 г. постановено по адм.д. №1410/2021 г. по
описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №350-МР /
19.12.2021 г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на
проведения на 19.12.2021 г. в с. Синитово местен референдум.
Всички са запознати с решението.

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
Венцислава Севдалинова Карталова

ПРОТИВ
+
+
+

+
+
+
+

Гласували – 13
ЗА – 6
ПРОТИВ – 7
Отсъстващ – 0
С оглед проведеното гласуване и резултата е налице прилагане на чл.85, ал.4 от ИК,
поради което предложението се отхвърля.
РЕШЕНИЕ № 354 – МИ / 18.01.2022г.
ОТНОСНО: Предложение за вземане решение за обжалване Решение №
23/13.01.2022 г. постановено по адм.д. №1410/2021 г. по описа на Административен съд
Пазарджик, с което е отменено Решение №350-МР / 19.12.2021 г. на ОИК Пазарджик за
обявяване резултатите от гласуването на проведения на 19.12.2021 г. в с. Синитово
местен референдум.
Предвид изложените становища и проведено гласуване на основание чл.85,
ал.4 предложение второ и чл.87, ал.1 от ИК ОИК Пазарджик
Р Е Ш И:
Предложението за Решение е отхвърлено поради липса на мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
Решението е отхвърлено.
Решението подлежи на обжалване по реда на ИК.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател:.......................................
/ Георги Добрев /
Секретар:........................................
/ Васвие Мехмедова /

