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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.14;  стая 1403 

тел: 034/ 40 22 02;  

 

ПРОТОКОЛ  

№ 67 – ЧМИ / 31.01.2022 г. 

Днес, 31.01.2022 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, Венцислава Севдалинова 

Карталова, Боряна Чавдарова Дунгарова. 

Заседанието се председателства от Георги Добрев . Спазени  са изискванията за 

кворум по чл.85, ал.3 от ИК и комисията може да взима легитимни решения. Докладвам 

следния дневен ред: 

1. Назначаване членовете на СИК 131900157 местни избори - частични  за кмет на 

Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.     

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

РЕШЕНИЕ № 360 – ЧМИ/ 31.01.2022 г. 

ОТНОСНО: Назначаване членовете на СИК 131900157 за  местни избори - частични  за 

кмет на Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. 

На 28.01.2022 г. с вх. № 333/28.01.2022г. в ОИК – Пазарджик, е постъпило 

писмено предложение от кмета на   община Пазарджик за съставите на СИК, което 

съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или 

коалиция, която ги предлага и телефон за връзка. Към предложението са приложени 

всички изискуеми документи, в това число Покана до парламентарно представените и 

до други партии за участие в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за 

провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от 

проведени консултации при кмета на Община Пазарджик за определяне съставите на 

СИК за провеждане на частичен местен избор за кмет на кметство Величково, 

общ.Пазарджик. Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото 

съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за 

актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, 

пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали 

представители на парламентарно представените в 47-то Народно събрание партии и 

коалиции. Постигнато е съгласие за разпределението на членовете на СИК, протоколът 

е разписан от всички присъствали без възражения или особени мнения. 

Към  писменото предложение на кмета община Пазарджик е приложено 

предложение вх.№27-00-6/28.01.2022г. от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за състава и 



2 
 

броя на членовете  на СИК, която коалиция видно от Протокола за провеждане на 

консултациите  26.01.2022г. в 16.00ч. в Кметска зала - не е участвала. 

 Съгласно чл. 91, ал. 11 ИК  избирателните комисии в случаите, когато е 

постигнато съгласие  назначават секционните избирателни комисии по предложението 

на кмета на общината.  ОИК е обвързана с изпълнителното основание и следва да се 

съобрази с него.   

 

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1, т.5 във връзка с чл.91, ал.8 и ал.11   

от Изборния кодекс ОИК Пазарджик 

 

 

Р Е Ш И: 
 

Назначаване членовете на СИК 131900157 за  местни избори -частични  за кмет на 

Кметство с. Величково на 27 февруари 2022 г. както следва: 

  

 

 

 

№ СИК Длъжност Име 

131900157 председател   Маргарита Стоянова Велева 

131900157 зам.председател  Димитрийка Стефанова Бичева 

131900157 секретар  Биляна Георгиева Венчева 

131900157 член  Кръстанка Лазарова Консулова 

131900157 член  Александър Миленов Дачев 

131900157 член  Павлина Стоянова Велчева 

131900157 член  Иванка Ванкова Убчева 

131900157 член  Миленка Николова Стойчева 

131900157 член  Милена Йорданова Кьосева 

 

  

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

  

 

  

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за 

регистрация.  

 

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: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  
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  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  

  Магдалена Сотирова Попова  + 

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова  + 

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

Гласували – 13 

ЗА – 9 

ПРОТИВ – 4   

Отсъстващ –1 

Решението е прието  единодушно от присъстващите членове .  

Решението подлежи на обжалване по реда на ИК. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

Председател:....................................... 

                            / Георги Добрев / 

 

Секретар:........................................ 

                                                                                      / Васвие Мехмедова / 
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