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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  

№ 26– МИ / 18.10.2019 г. 

Днес, 18.10.2019 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:Димо 

Иванов Ципорков, Илиян Иванов Стойнов, Виолета Стефанова Ценова, Ивайла 

Николова Георгиева, Боряна Чавдарова Дунгарова, Венцислава Севдалинова 

Карталова, Магдалена Сотирова Попова, Сашо Асенов Гешев и Стефка Георгиева 

Караджова, Янчо Николов Дрянов, Десислава Юриева Карамитрова-Проданова. 

Заседанието се председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, който 

като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, 

докладва следния дневен ред: 

1. Поправка на технически грешки при извършване замяна на 

членове на СИК, предложени от Коалиция „БСП за България“ в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. 

2. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019г. 

3. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на Коалиция „Обединени патриоти“ в 

изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г 

4. Заличаване на регистрация на застъпник  в  кандидатската листа, 

предложена от Местна коалиция „НОВОТОТ ВРЕМЕ“ за изборите 

за общински съветници и кметове  в община Пазарджик на 27 

октомври 2019 г. 

5. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински 

съветници в община Пазарджик, регистрирана партия Глас 

Народен в изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 

6. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на партия „Движение за права и 

свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019г. 

7. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на 

кметство с. Црънча, регистрирана от  Инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат Светлин Иванов Мишев в 

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. 

8. Определяне на специалисти към ОИК Пазарджик във връзка с 

подготовката за произвеждане на изборите за общински съветници 

и кметове на 27.10.2019г. 

9. Жалба с вх. № 8-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.46 часа от  

Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

10. Жалба с вх. № 9-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.47 часа от  

Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

11. Жалба с вх. № 10-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.48 часа от  

Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 
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12. Жалба с вх. № 11-ЖС  от 18.10.2019г. постъпила в 15.50 часа от  

Найден Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.  

по точка 1 от дневния ред,  Боряна Дунгарова докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  №157 –МИ/18.10.2019г. 

ОТНОСНО: Поправка на технически грешки при извършване замяна на членове на 

СИК, предложени от Коалиция „БСП за България“ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г.  

След извършването на замяна на членове на СИК предложени от коалиция „БСП 

за България“, в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. с Решение 

№156-МИ/16.10.2019г. на ОИК Пазарджик, е извършена проверка и са установени 

грешки при изписване на личните данни и длъжностите на долупосочените лица-

членове на СИК.  

На основание чл.87, ал.1, т.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №156-

МИ/16.10.2019г. на ОИК-Пазарджик. 

РЕШИ: 

Допуска поправка на технически грешки  в Решение №156-МИ/16.10.2019г. на ОИК-

Пазарджик, както следва: 

1. Името на назначеното в СИК № 131900163 лице Тодор Христов Чоперков да се 

чете: Тодор Христосков Чоперков 

 

2. В СИК № 131900046 длъжността „секретар“, на която е назначено лицето 

Теменужка Георгиева Николова, да се чете „член“. 

 

 

3. В СИК № 131900189 освободеното лице Валентина Рангелова Александрова да 

се чете: Иво Спасов Пенков 

 

4. В СИК № 131900097 освободеното лице Лариса Юриева Илиева да се чете: 

Лазарина Веселинова Гергинска 

 

5. В СИК № 131900169 заличава Надежда Иванова Кирилова, тъй като Генка 

Атанасова Найденова е в длъжност член назначена на същата длъжност в  

СИК с Решение №115 - МИ/30.09.2019г. 

 

6. Името на назначеното в СИК № 131900153 лице Симона Стефанова Пиронкова 

да се чете: Симона Стефанова Пипонкова 

 

7. Името на назначеното в СИК № 131900007 лице Петя Николова Кръстева да се 

чете: Петя Николаева Кръстева 
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8. Името на назначеното в СИК № 131900088 лице Ангелина Христона Манчева 

да се чете: Ангелина Христова Манчева 

9. Името на назначеното в СИК № 131900078 лице Тодорка Симонова Караджова 

да се чете: Тодорка Симеонова Караджова 

 

10. ЕГН-то на назначеното в СИК № 131900007 лице Дафинка Димитрова Цокова 

вместо ххххххххх, да се чете: хххххххххх 

 

 

На членовете да се издадат нови удостоверения с коректни данни. 

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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 2 от дневния ред,  следва: 

 

 

РЕШЕНИЕ  №158 –МИ/ 18.10.2019г. 

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове 

на 27.10.2019г.  

По повод постъпило предложение от Людмила Стояновa Йончева, упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. 

№112/16.10.2019г., и  № 124/18.10.2019г.  относно извършване на замяна на членове в 
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СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния 

кодекс, както и Решение № 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се 

издадат удостоверения.  

   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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 3 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №159 –МИ/18.10.2019г. 

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на Коалиция „Обединени патриоти“ в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019г.  

№ СИК ДЛЪЖНОСТ ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА 

131900022 Член Таня Георгиева Стойнова Стефка Георгиева Иванова 

131900060 Член Заприна Георгиева Минкова Силвета Кирилова Чаушева 

131900015 Член Ангел Василев Цойков Тодор Димитров Йорданов 

131900159 Секретар Красимира Георгиева 

Гюркова 

Мария Кирилова Фиткарова 

131900099 Секретар Василка Илиева Стойнова  Николай Владимиров Христов 
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По повод постъпило предложение от Георги Шахънов, упълномощен представител на 

Коалиция „Обединени патриоти“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. 

№118/17.10.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на 

Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 

№ 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

№ Секция Партия Длъжност ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА 

131900093 НФСБ член 
Александър Георгиев 

Проданов 
Илинка Асенова Копривщенова 

131900069 НФСБ член 
Виктория Кирилова 

Минчева 
Милена Петрова Георгиева 

131900161 НФСБ член Цветана Атанасова Иванова Тодорка Трендафилова Чолакова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се 

издадат удостоверения.  

   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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 
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по точка 4 от дневния ред,  Стефка Караджова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 160 –МИ/ 18.10.2019 г. 

 

Относно: Заличаване на регистрация на застъпник  в  кандидатската листа, 

предложена от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ за изборите за общински 

съветници и кметове  в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г. 

 

По постъпило е предложение  с вх. № 104/16.10.2019г. в ОИК Пазарджик от 

партия НОВОТО ВРЕМЕ предложен от Румен Спасов Димитров за регистрация на 

застъпници в за участие в изборите на 27 октомври 2019г., е регистриран Силвия 

Цанкова Хокина,  за застъпник под №129. 

След допълнителна проверка в информационно обслужване  Пазарджик се 

установява, че кандидата е регистриран като член в СИК № 131900162  с Решение 

№115-МИ/30.09.2019г. на ОИК Пазарджик. 

Като съобрази горното и на основание чл.87, ал.1 т. в връзка чл. 3 ал. 3 и чл.118 

ал. 2  от Изборния кодекс, ОИК Пазарджик 

 

Р Е Ш И: 

 

Едно лице не може да участва в няколко длъжности като застъпник и член на 

избирателната комисия, поради което следва да бъде заличена  от регистъра на 

застъпниците, заличава  Силвия Цанкова Хокина, под №129 предложен от МК 

НОВОТО  ВРЕМЕ, от регистъра за застъпници. 

 

Да се анулира издаденото удостоверение. 

 

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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 
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ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 5 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №161 –МИ/ 18.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници 

в община Пазарджик, регистрирана партия Глас Народен в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №1-

ЗС-ОС от 17.10.2019г., 15:54ч. от Красимир Манолов Темнилов, преупълномощен 

представител на партия Глас Народен, за регистрация на 3бр. (три) застъпници от № 

146 до № 148 вкл., за кандидатската листа за общински съветници в община Пазарджик 

на партия Глас Народен в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019г.  

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и 

на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 

от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.   

РЕШИ: 

Регистрира застъпници в списъка от №146 до №148 вкл. на кандидатската листа 

за общински съветници в община Пазарджик, регистрирана от партия Глас Народен, в 

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва: 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

146 Васил Георгиев Панчов 

147 Мика Александрова Танева 

148 Марио Петков Грозев 

  

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

  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: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  
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  Магдалена Сотирова Попова +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 6 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №162 –МИ/ 18.10.2019г. 

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община 

Пазарджик по предложение на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019г.  

По повод постъпило предложение от Марин Янков, упълномощен представител на 

партия  „Движение за права и свободи“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. 

№119/17.10.2019г., относно извършване на замяна на членове в СИК на територията на 

Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 

№ 115-МИ/30.09.2019г. на ОИК-Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

СИК № Длъжност ОСВОБОЖДАВА: НАЗНАЧАВА: 

131900023 член Жанет Йосифова Антова Даниела Стоянова Георгиева 

131900025 член Иво Костадинов Чанджиев Пенка Георгиева Ублекова 

131900029 зам.предсе

дател 

Николай Грозданов Дъбов  Таир Гани Мустафа 

131900037 зам.предсе

дател 

Таир Гани Мустафа Николай Грозданов Дъбов  

131900065 член Анелия Димитрова 

Фурджева 

Драгомира Панчова Нонова 

131900074 член Гергана Петрова Лютова Цветелина Петкова Чардакова 

131900088 член Добринка Николова 

Фурджева 

Петър Александров Петров 

131900097 зам.предсе

дател 

Ася Павлова Фиткина-

Спасова  

Мария Иванова Николова 

131900154 

секретар Илина Николова Маркова-

Горки 

Хайрие Себахтинова 

Ристемова 

131900159 Зам.предсе

дател 

Йордан Георгиев Проданов Елена Георгиева Атанасова 

131900181 член Иван Атанасов Пеев Недялка Василева Фърцова 

131900182 Зам.предсе Недялка Василева Фърцова Иван Атанасов Пеев 
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дател 

131900184 

Зам.предсе

дател 

Йорданка Петрова 

Андреева 

Мирослава Стоянова Делкова 

131900185 

член Малина Сашова Кулева-

Йорданова Катя Атанасова Йорданова 

131900186 

секретар 

Катя Атанасова Йорданова 

Малина Сашова Кулева-

Йорданова 

131900197 член Марияна Емилова 

Маринова 

Румяна Георгиева Тунчева 

131900205 

член Асен Димитров Чавдаров 

  

Ангелина Спасова Янкова 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се 

издадат удостоверения.  

   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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 7 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №163 –МИ/ 18.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с. 

Црънча, регистрирана от  Инициативен комитет за издигане на независим кандидат 

Светлин Иванов Мишев в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019г.  
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Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №5-ЗС 

– КК от 18.10.2019г., 13:52 от Павлина Петкова Кременарова, представител на   
Инициативен комитет  Светлин Иванов Мишев за община Пазарджик, за регистрация 

на 2бр. (два) застъпници от №1 до №2 вкл., за кандидатската листа за кмет на кметсво 

с.Црънча на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светлин Иванов 

Мишев  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.  

ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и 

на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 

и ал.6 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.   

РЕШИ: 

Регистрира застъпници от №1 до №2  вкл. на кандидатска листа за кмет на 

кметство с.Црънча, регистрирана Инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Светлин Иванов Мишев в изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019г., както следва: 

1 Иванка Георгиева Мишева 

2 Павлина Петкова Кременарова 

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

  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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 8 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 
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РЕШЕНИЕ  № 164-МИ/НР 18.10.2019г. 

 
Относно:  Определяне на специалисти към ОИК Пазарджик във връзка с 

подготовката за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019г. 

 

на основание чл.78 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл.72, ал.1, т. 1 от ИК и във 

връзка с Решение № 616- МИ/ 15.08.2019 г. т.6   на ЦИК, ОИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

За подпомагане дейността на ОИК за периода на приемането на протоколите от 

СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК определя специалисти към ОИК Пазарджик за произвеждане на изборите за 

общински съветници и кметове  на 27.10.2019г. – Ясемин Юсуф Мехмедова и  

Христо Спасов Башкехайов. 

 

Във връзка с това възлага на Председателя на ОИК Пазарджик да сключи 

договор с определеното лице и Кмета на Община Пазарджик. 

 

Решението подлежи на обжалване 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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 9 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 
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РЕШЕНИЕ  №165 –МИ 18.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 8-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.46 часа от  Найден Шопов, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

Постъпила е  жалба с вх№ 8-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.46 часа от  Найден Шопов, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди, че на 17.10.2019г. кандидатът 

за кмет на община Пазарджик Тодор Попов е провел агитация в спортна зала „Васил 

Левски“  гр.Пазарджик, където се намирали малолетни деца танцьори от формация 

„Чудесия“. Твърди се, че са нарушени разпоредбите на Закона за закрила на детето, тъй 

като  за участващите деца не са представили изискванията по закон декларации от 

родителите за участие в предизборната кампания. Прилагат видео материал от 

събитието. 

След като се запозна с видео материала от събитието и предвид гореизложеното ОИК 

Пазарджик 

Р Е Ш И: 

Да се изиска в срок до 21.10.2019г. в 12.00ч. от предизборния щаб на кандидата за кмет на 

община Пазарджик Тодор Попов, списък с децата от танцов състав „Чудесия“, които са 

участвали в мероприятието и тяхната възраст. В случай, че сред участниците има непълнолетни 

лица,  да се представи декларация от родителя /попечителя,с която се дава съгласие за участие. 

След изпълнение на горните указания и извършване на проверка, ОИК Пазарджик ще се 

произнесе по основателността на жалбата 

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 +  

  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 +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 



13 
 

 

по точка 10 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №166 –МИ 18.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 9-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.47 часа от  Найден 

Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

Постъпила е  жалба с вх. № 9-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.47 часа от  Найден 

Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди, че на 16.10.2019г. 

кандидатът за кмет на община Пазарджик Тодор Попов е провел агитация в 

пенсионерски клуб, находящ се в гр.Пазарджик ул. „Димитър Греков“  №5. Твърди се, 

че са нарушени разпоредбата на чл. 182 ал. 1 от ИК, тъй като считат, че пенсионерския 

клуб е общинско учреждение и предизборната агитация е забранена в него. 

Като разгледа същата, ОИК Пазарджик съобрази следното: 

Съгласно цитираният в жалбата чл.182, ал.1 от ИК „Не се допуска предизборна 

агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински 

предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско 

участие в капитала.“ 

В жалбата се твърди, че пенсионерски клуб на ул. „Димитър Греков“  №5 в 

гр.Пазарджик е общинско учреждение. При запознаване със законовия статут на 

пенсионерските клубове, ОИК Пазарджик констатира, че същите са форма за социална 

интеграция на хората от третата възраст на територията на община Пазарджик и 

разкриването на такъв клуб се извършва съгласно Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или като клуб към Съюза на пенсионерите в България. От друга 

страна, самата собственост на сграда, където се помещава пенсионерският клуб е без 

значение с оглед разпоредбата на чл.182, ал.1 от ИК, тъй като същият не може да се 

квалифицира като общинско учреждение.  

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

Отхвърля жалбата като неоснователна. 

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: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  



14 
 

  Магдалена Сотирова Попова +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 11 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №167 –МИ 18.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 10-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.48 часа от  Найден Шопов, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

Постъпила е  жалба с вх. № 10-ЖС  от 18.10.2019г. постъпил в 15.48 часа от  Найден Шопов, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди, че на 17.10.2019г. кандидатът 

за кмет на община Пазарджик Тодор Попов е провел агитация в пенсионерски клуб, 

находящ се в   гр.Пазарджик ул. „Сан Стефано“. Приложени са и два диска с надпис 

„агитация пенсионерски клуб“ с еднотипни записи с размер 2266 КВ с дата 18.10.2019г. 

с продължителност 22 секунди. Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл. 182 ал. 1 

от ИК, тъй като считат, че пенсионерския клуб е общинско учреждение и 

предизборната агитация е забранена в него. 

Като разгледа същата, ОИК Пазарджик съобрази следното: 

Съгласно цитираният в жалбата чл.182, ал.1 от ИК „Не се допуска предизборна 

агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински 

предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско 

участие в капитала.“ 

В жалбата се твърди, че пенсионерски клуб на ул. „Сан Стефано“ в гр.Пазарджик е 

общинско учреждение. При запознаване със законовия статут на пенсионерските 

клубове, ОИК Пазарджик констатира, че същите са форма за социална интеграция на 

хората от третата възраст на територията на община Пазарджик и разкриването на 

такъв клуб се извършва съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или 

като клуб към Съюза на пенсионерите в България. От друга страна, самата собственост 

на сграда, където се помещава пенсионерският клуб е без значение с оглед 

разпоредбата на чл.182, ал.1 от ИК, тъй като същият не може да се квалифицира като 

общинско учреждение.  

В изгледания запис на диск, не се установи извършване на предизборна агитация. 

Предвид гореизложеното и с оглед разпоредбата на §1, т.17 от ДР на ИК,  

ОИК- Пазарджик 
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Р Е Ш И: 

Отхвърля жалбата като неоснователна. 

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: 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 12 от дневния ред,  Боряна Дунгарова  докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №168 –МИ 18.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 11-ЖС  от 18.10.2019г. постъпила в 15.50 часа от  Найден 

Шопов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ 

 

Постъпила е  жалба с вх. № 11-ЖС  от 18.10.2019г. в 15.50 часа от Найден Шопов, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди, че на 18.10.2019г. ВРИД на  

Кметство село Черногорово Люся Анова е отказала на ПП ГЕРБ да проведат 

общоселско събрание в зала в сградата на  читалището в  село Черногорово. 

Извършена е незабавна проверка на место от представители на ОИК Пазарджик- 

Венцислава Карталова и Десислава Проданова, от която беше установено, че ВРИД  

кмет на кметство село Черногорово Люся Анова е отказала достъп до читалището на 

основание чл. 182 ал.1 от ИК, но не е издала заповед за това. На мястото – НЧ „Христо 

Ботев“ присъствали служители на МВР, които са уведомили ОИК Пазарджик, че са 

изпратени да охраняват предизборна среща на ПП ГЕРБ. Люся Анова заявила, че 

председателят на читалището е дал разрешение за провеждането на предизборна среща 

с жители на село Черногорово в читалище „Христо Ботев“. При проверката същият не е 

бил открит, тъй като бил в болнични. Установило се също, че на една от вратите на 
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читалището има залепена бележка със забрана за предизборна агитация и цитиран 

пълен текст на разпоредбата на чл. 182 от ИК, която не е подписана от никой. До 

приключване на проверката, в читалището пристигнала чистачката, която отключила 

същото за провеждане на предизборната среща.  

 

ОИК Пазарджик като съобрази, че: 

 

Съгласно чл.2 ал.2 от Закона за народните читалища – читалищата са юридически лица 

с нестопанска цел, поради което не попадат в разпоредбата на чл. 182 от ИК. Същите 

имат отделен статут на юридически лица, управляват се от читалищно настоятелство, в 

частност от неговия председател, и именно това са лицата, които са компетентни да 

вземат решения за провеждането на каквито и да е мероприятия на територията  на 

читалището. Собствеността на самата сграда, където се помещава читалището е без 

значение с оглед разпоредбата на §4 от ПЗР на Закона за народните читалища, които 

имат отстъпено безвъзмездно право на ползване върху сградния си фонд и другите 

недвижими имоти.  

 

С оглед на горното ВРИД кмет на кметство село Черногорово Люся Анова не е 

компетентно лице по смисъла на закона, което да отказва достъп до читалището в село 

Черногорово, за какъвто отказ няма и издадена заповед.  

 

Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че заявеното от ПП ГЕРБ 

мероприятие се е състояло в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ 

 

ОИК-Пазарджик 

Р Е Ш И: 

Жалбата е основателна досежно отказа на ВРИД кмет на кметство село Черногорово 

Люся Анова за провеждане на мероприятие в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“. 

Указва на ВРИД кмет на кметство село Черногорово при постъпване на подобни 

искания, да пренасочва същите към председателя на читалищното настоятелство, което 

е компетентно да вземе решение. 

Указва на ВРИД кмет на кметство село Черногорово да премахне от вратата на НЧ 

„Христо Ботев 1928“ в с.Черногорово бележката, на която се цитира разпоредбата на 

чл. 182 от ИК. 

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: Сашо Асенов Гешев +  

  Янчо Николов Дрянов +  

  Димо Иванов Ципорков +  

  Илиян Иванов Стойнов +  
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  Магдалена Сотирова Попова +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

Председателят: Колеги предлагам Ви за мнение екселска таблица като образец за 

изпращане на партиите и коалициите от партии за реда и начина  на попълването й при 

подаване предложения за замяна членове на СИК. 

Няма корекции на таблицата и нови предложения, поради което също следва да бъде 

изпратена на партии и коалиции от партии на електроните адреси посочени при 

регистрирането им.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….. 

                                                                                                     / Георги  Добрев / 

                                                                                                 

СЕКРЕТАР: ………………………  

          / Васвие Мехмедова / 


