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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  

№ 32 – МИ / 25.10.2019 г. 

Днес, 25.10.2019 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /ОИК/  град  Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги 

Лазаров Добрев, Зам. председател: Цветелина Максимова Абаджиева, Зам. 

председател: Катя Тодорова Шопова, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и 

членове: Димо Иванов Ципорков, 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 и Илиян Иванов 

Стойнов. 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. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Възраждане“  в 

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

2. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Местна коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)  в изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

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. Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пазарджик по 

предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019г.  

5. Регистрация на застъпник на кандидатска листа на Местна коалиция „НОВОТО 

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

6. Заличаване на регистрация на застъпници в  кандидатската листа за общински 

съветници, предложена от ПП „Глас Народен“,  регистрирана за участие в 

изборите за общински съветници и кметове  в община Пазарджик на 27 

октомври 2019 г. 

7. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по 

предложение на партия ВОЛЯ в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019г. 

8. Регистрация на застъпници на кандидатска листа общински съветници на партия 

БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

9. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кметове на кметства на 

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 
10. Поправка на решение №206-МИ/24.10.2019г. за регистрация на застъпници на 

кандидатска листа на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на  27 

октомври 2019 г. 

11. Жалба с вх. №15-ЖС  от 25.10.2019г. постъпилa в 16.25 часа от  „СОЛАР ПАРК 

ТРАКИЯ“ ООД с ЕИК 200969193, представлявано от Божидар Василев Стоев и 
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Красимир Николов Илиев срещу незаконосъобразни действия на ОИК 

Пазарджик.  

12. Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. 

Пазарджик с Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на Общински 

съвет Пазарджик 

13. Одобряване на предпечат на хартиена бюлетина и протоколи на ОИК и СИК при 

произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 

27.10.2019г. 
14. Назначаване на членове и ръководен състав на СИК за произвеждане на местен 

референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г. 

15. Опаковане и предаване на книжата и материалите от СИК на ОИК и на 

Общинска администрация Пазарджик от произвеждането на местен референдум 

на 27.10.2019г. в с. Синитово, община Пазарджик 

16. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по 

предложение на партия ВОЛЯ в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019г. 

Дневният ред се прие единодушно от комисията. 

по точка 1 от дневния ред,  Цветелина Абаджиева докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  №212 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Възраждане“  в 

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

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №13-

ЗС-ОС от 24.10.2019г., 16:53ч. от Красимир Гълъбов, упълномощен представител на 

Партия „Възраждане“ за регистрация на 4бр. (четири) застъпници от № 1 до №4 вкл., за 

кандидатската листа за общински съветници в община Пазарджик на ПП 

„Възраждане“, 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 №1 до №4 вкл., на кандидатската листа за 

общински съветници в община Пазарджик, регистрирана от ПП „Възраждане“,  в 

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

 

№ по 

ред 
Собствено, бащино и фамилно 

име на застъпника 

1 Татяна Стойкова Пашова 

2 Милан Здравков Вълчков 

3 Силвия Пенева Машева 

4 Делчо Иванов Ангелов 
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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 2 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №213 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Местна коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ)  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019  

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №7-

ЗС-КО от 25.10.2019г., 11:33ч. от Атанас Шопов представител на Местна коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ)  за регистрация на 19бр. (деветнадесет ) застъпници от №64 до 

№82 вкл., за кандидатската листа за кмет на община  в община  Пазарджик на Местна 

коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ), 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.   
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РЕШИ: 

Регистрира застъпници в списъка от №64 до №82 вкл., на кандидатската листа за 

кмет на община в община Пазарджик, регистрирана от Местна коалиция 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ), в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019г., както следва: 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

64            Николай Александров Гладнев 

65  Спас Димитров Стоилов 

 

66                    Спас Любомиров Гърдев 

67 Иванка Иванова Кацарова 

68 Екатерина Костадинова Цокова 

69                   Георги Александров Цоков 

70                  Стоянка Георгиева Столинчева 

71 Илияна Илиева Славкова 

72 Тодор Атанасов Димитров 

73 Христина Василева Маринова 

74  Нина Петрова Божкова- Найденова 

 

75 Благовеста Йорданова Попова 

76                     Петър  Илиев Гагов 

77                    Малин Иванов Михов 

78 Петя Чавдарова Шуманова 

79 Радка Цвяткова Стоева 

80 Димитринка Ботева Шопова 
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81  Мая Димитрова Притрапова 

    82 Иво Николаев Йорданов 

 

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 3 от дневния ред Цветелина Абаджиева докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №214 –МИ / 25.10.2019г. 

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.  

По повод постъпило предложение от Красимир Първанов, упълномощен представител 

на Коалиция „Обединени патриоти“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №186 

/25.10.2019г., 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: 
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№ Секция Длъжност ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА 

131900162 Секретар Силвия Цанкова Хокина Венета Николова Пенева 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се 

издаде 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 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 4 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  №215–МИ/ 25.10.2019г. 

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пазарджик 

по предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г.  

Постъпило е предложение от Лазар Огнянов Попов, упълномощен представител на 

Коалиция „БСП за България“  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №182/ 

25.10.2019г.,  относно извършване на замяна на член 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,  
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РЕШИ: 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900020 Член Кирил Иванов Кожухаров Росица Спасова Гечева 

131900047 Член Анна Ангелова Николова Владка Атанасова Райкова 

131900086 член Лариса Спартакова Ламбрева Николинка Антонова Теодосиева 

 

Анулира издаденото 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 5 от дневния ред, Цветелина Абаджиева докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №216 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпник на кандидатска листа на Местна коалиция 

„НОВОТО ВРЕМЕ“  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019  
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Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №3-

ЗС-КО от 25.10.2019г., 13:10ч. . от Румен Спасов Димитров, представител на Местна 

коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ за регистрация на 1бр. (един) застъпник под №147, за 

кандидатската листа за кмет на община в община Пазарджик на Местна коалиция 

„НОВОТО ВРЕМЕ, 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 застъпник в списъка под №147 на кандидатската листа за кмет на 

община в община Пазарджик, регистрирана от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“,  в 

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

 

№ Имена 

147 Силвия Ценкова Хокина 

 

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 

 

Заседанието ще продължи след 17:30ч. за вземане на решение по останалите точки от 

дневния ред. 
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Председател: Колеги в момента 17:30ч. и откривам заседанието за продължаване 

доклад и гласуване на проекторешенията. От залата отсъства Стефка Караджова. 

Присъстват всички останали членове. 

 

по точка 6 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 217 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

Относно: Заличаване на регистрация на застъпници в  кандидатската листа за 

общински съветници, предложена от ПП „Глас Народен“,  регистрирана за участие в 

изборите за общински съветници и кметове  в община Пазарджик на 27 октомври 2019 

г. 

По постъпило предложение  с вх. № 189/25.10.2019г. в ОИК Пазарджик от ПП 

„Глас Народен“, чрез пълномощник Красимир Темнилов,  за заличаване на регистрация 

на застъпници за участие в изборите на 27 октомври 2019г., регистрирани с Решение 

№134-МИ/11.10.2019г. и Решение №121-МИ / 05.10.2019г.  

Във връзка с Решение №205 –МИ/24.10.2019г. и решение №202-МИ/24.10.2019г. 

за закриване на две избирателни секции на територията на община Пазарджик, а 

именно СИК №131900095  и  СИК №131900097 и надвишаване на допустимия брой 

застъпници към кандидатската листа на партията. 

 

Като съобрази горното и на основание чл.87, ал.1 и  чл. 117 ал. 4 от Изборния 

кодекс, ОИК Пазарджик 

 

Р Е Ш И: 

 

Заличават се Георги Димитров Атанасов под №124 и Петър Иванов Адамов под 

№44, от регистъра за застъпници. 

Да се анулират издадените 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 +  
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Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 7 от дневния ред, Цветелина Абаджиева докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №218 –МИ / 25.10.2019г. 

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

Пазарджик по предложение на партия ВОЛЯ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г.  

По повод постъпило предложение от Златина Мартинова, упълномощен представител 

на  партия  ВОЛЯ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №188 / 25.10.2019г., 

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 № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900025 член Михаил Стоилов Кирев Мария Георгиева Хайрабедян 

131900028 член Мария Георгиева Хайрабедян Михаил Стоилов Кирев  

 

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 +  
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  Виолета Стефанова Ценова +  

  Десислава Юриева Карамитрова-Проданова +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 8 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  №219 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа на общински съветници 

на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №14-

ЗС-ОС от 25.10.2019г., 16:45ч. . от Александра Йорданова Христова, упълномощен 

представител на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за регистрация на 37бр. 

(тридесет и седем) от №1 до №37, за кандидатската листа за общински съветници в 

община Пазарджик на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 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 от №1 до №37 вкл. на кандидатската листа за общински 

съветници в община Пазарджик, регистрирана от партия БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019г., както следва: 

 

Пореден № Име, презиме, фамилия 

1 Даниела Иванова Христова 

2 Димитър Милушев Кесов  

3 Минка Атанасова Кесова 

4 Здравка Тодорова Чомпалова 

5 Йорданка Атанасова Георгиева 

6 Атанас Стоянов Георгиев 

7 Шенка Шикова Личева 

8 Вальо Шиков Велев 

9 Сергей Шиков Анастасов 

10 Вълчо Димов Вълчев 
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11 Стоян Димитров Чолаков 

12 Румяна Генчова Андонова 

13 Станислава Милчова Чавдарова 

14 Анелия Георгиева Димова 

15 Маргарита Георгиева Тодорова 

16 Василка Димитрова Хамалска 

17 Юри Георгиев Маринов 

18 Янко Илиев Кочев 

19 Запринка Лилянова Маринова 

20 Стефан Иванов Дуров 

21 Райна Янкова Кръстева 

22 Петър Илиев Кочев 

23 Мария Илиева Асенова 

24 Васил Христов Ангелов 

25 Красимир Василев Ангелов 

26 Лазара Георгиева Лазарова 

27 Георги Михайлов  Василев  

28 Георги Лазаров Лазаров 

29 Васил Петров Мечкаров 

30 Цветозар Запринов Угринов 

31 Марияна Стойчева Комсалова 

32 Ивана Валентинова Косева 

33 Димитър Милчев Тодоров 

34 Недка Петрова Деянова 

35 Васко Костадинов Малечков 

36 Тодорка Здравкова Тенкова 

37 Илиан Василев Вълчанов 

 

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 +  
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  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 9 от дневния ред, Цветелина Абаджиева докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  №220 –МИ/ 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатска листа на кметове на кметства 

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление  (приложение №73-МИ от изборните книжа)  с вх. №14-

ЗС-КК от 25.10.2019г., 16:40ч. . от Александра Йорданова Христова, упълномощен 

представител на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за регистрация на 4бр. 

(четири) от №1 до №4 вкл., за кандидатската листа за кметове на кметства в община 

Пазарджик на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 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 от №1 до №4 вкл. на кандидатската листа за кметове на 

кметства в община Пазарджик, регистрирана от партия БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019г., както следва: 

Пореден 

№ Име, презиме, фамилия 

1 Йосиф Йорданов Йосифов 

2 Димитър Янков Йончев 

3 Николай Стоянов Стоянов 

4 Стоян Александров Коцев 

 

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 +  
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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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 10 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

 РЕШЕНИЕ  № 221-МИ / 25.10.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Поправка на решение №206-МИ/24.10.2019г. за регистрация на застъпници 

на кандидатска листа на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на  27 

октомври 2019 г. 

След служебна проверка ОИК установи, че е допусната грешка при изписване на вида 

кандидатска листа, за която са регистрирани застъпниците. 

 На основание чл.87, ал.1, т.7 чл. 92 ал. 4  от ИК. 

 

РЕШИ:  

Регистрираните застъпници:  

№ по 

ред 

Собствено, бащино и 

фамилно име на 

застъпника 

47 Васил Стоилов Добрев 

48 Иван Димитров Кесов 
 

 

се регистрират за кандидатската листа за кмет на община.  

 

 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 +  
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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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 11 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

 РЕШЕНИЕ  №222 –МИ 25.10.2019 г. 

ОТНОСНО: Жалба с вх. №15-ЖС  от 25.10.2019г. постъпилa в 16.25 часа от  „СОЛАР 

ПАРК ТРАКИЯ“ ООД с ЕИК 200969193, представлявано от Божидар Василев Стоев и 

Красимир Николов Илиев срещу незаконосъобразни действия на ОИК Пазарджик.  

Постъпила е  жалба вх. №15-ЖС  от 25.10.2019г. от  „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД с 

ЕИК 200969193, представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов 

Илиев, в която се твърди, ОИК Пазарджик извършва незаконосъобразни действия, 

изразяващи се в подготвяне на бюлетини за провеждане на референдум в Кметство 

Синитово едновременно с местни избори 2019г. 

Като разгледа същата, ОИК Пазарджик съобрази следното: 

Към момента на депозиране на жалбата ОИК Пазарджик не е извършвала никакви 

действия, свързани с подготвяне на бюлетини за провеждане на референдума. Освен 

това подготовката на бюлетините не е от компетентността на ОИК Пазарджик, а в 

правомощията на общинска администрация.  

На следващо място, Решение №138 от 18.09.2019г. на Общински съвет Пазарджик е 

общ административен акт, а не индивидуален такъв. 

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

Отхвърля жалбата като неоснователна. 

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

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 12 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

 РЕШЕНИЕ  №223 –МИ/МР/ 25.10.2019 г. 

ОТНОСНО:  Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. 

Синитово, общ. Пазарджик с Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на 

Общински съвет Пазарджик 

С постъпило писмо вх.№ 190/25.10.2019г. от Община Пазарджик, ОИК-Пазарджик е 

уведомена, че Община Пазарджик е изпълнила всички необходими дейности, свързани 

с техническото обезпечаване на произвеждане на местен референдум в с. Синитово, 

общ. Пазарджик на 27.10.2019г. 

Към писмото са приложени изискуемите от закона документи: 

Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на Общински съвет Пазарджик с 

одобрените за референдума въпроси в него и определената дата за провеждането му. 

приложение №1- бюлетина за провеждане на местен референдум 

приложение №2 –протокол на СИК 

приложение№3-протокол на ОИК 

приложение№4-декларация 
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приложение№5-план сметка на разходите 

ОИК-Пазарджик като съобрази, разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗПУГ  и че са 

налице особените изисквания на закона   

РЕШИ: 

Съобразно постъпилите документи, ОИК Пазарджик организира произвеждането на 

местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик, съгласно Решение 

№138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на Общински съвет Пазарджик. на 

27.10.2019г. 

Във връзка с горното, взетите от ОИК Пазарджик по повод местния референдум 

решения ще се номерират с поредното за местните избори арабско число, след което ще 

се поставя „тире“ и абревиатура „МИ/МР“. Решенията, касаещи местния референдум 

ще са интегрална част от протоколите за местните избори за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г. 

  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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 13 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

 РЕШЕНИЕ  №224 –МИ/МР/ 25.10.2019 г. 
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ОТНОСНО:  Одобряване на предпечат на хартиена бюлетина и протоколи на ОИК и 

СИК при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 

27.10.2019г. 

          В Общинска избирателна комисия Пазарджик е постъпило писмо от Община 

Пазарджик с вх. № 190/25.10.2019г. - с приложени за утвърждаване предпечат на 

хартиена бюлетина и на протоколи на СИК и на ОИК за произвеждане на местен 

референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г. 

На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 36 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), § 2 от ПРЗ на 

ЗПУГДВМС, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 9 и чл. 208 от Изборния кодекс, 

ОИК - Пазарджик 

РЕШИ: 

1.Одобрява предпечат на хартиена бюлетина за произвеждане на местен референдум в 

с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г., съгласно приетия образец по Приложение 

№ 1 към Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на Общински съвет 

Пазарджик. 

2.Одобрява тиража на бюлетините за местен референдум на 1700 броя.  

3.Бюлетините се съхраняват в определено от общинска администрация  помещение, 

което се запечатва с ленти, подписани от всички членове на ОИК-Пазарджик и 

подпечатани с печата на ОИК-Пазарджик 

4.Дейностите по охрана при транспортирането и съхранението на бюлетините се 

извършват от органите на Министерството на вътрешните работи. 

5.Одобрява предпечат на формуляр за протокол на СИК за отчитане резултатите от 

местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г., съгласно приетия 

образец по Приложение № 2 към Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на 

Общински съвет Пазарджик. 

6.Одобрява предпечат на формуляр за протокол на ОИК за отчитане резултатите от 

местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г., съгласно приетия 

образец по Приложение № 2 към Решение №138/18.09.2019г., взето с Протокол №9, на 

Общински съвет Пазарджик. 

7.Във връзка с горните  точки 5 и 6, указва на Община Пазарджик да бъдат допълнени 

протоколите на СИК и ОИК с всички поставени за местния референдум въпроси, които 

са общо три на брой. Протоколите следва да бъдат отпечатани в два екземпляра и да 

отговарят на изискванията на чл.39 и чл.40 от ЗПУГ. Указва да бъдат изготвени 

пликове за бюлетините и за протоколите, съгласно изискванията на закона. 

8.Указва на общинска администрация при Община Пазарджик да изготви отделен 

избирателен списък на лицата, имащи право да гласуват на местния референдум.  

Възлага на ВРИД Кмет на Община Пазарджик на основание чл. 35, т. 1 от ЗПУГДВМС 

да осигури отпечатването на бюлетините и протоколите в съответствие с изискванията 

на ЗПУГДВМС и Изборния кодекс. 
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       Препис от настоящето решение заедно с копие от одобрените образци на бюлетина 

и протоколи да се изпрати на Община 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: 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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 14 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №225 –МИ/МР/ 25.10.2019 г. 

ОТНОСНО:  Назначаване на членове и ръководен състав на СИК за произвеждане на местен 

референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г. 

          Въз основа на Заповед на ВРИД Кмет на Община Пазарджик №1958/19.09.2019г. за 

произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 27.10.2019г. са 

образувани  две секционни избирателни комисии на територията на Кметство с.Синитово, а 

именно:  

131900185  с адрес: ОУ „Васил Априлов“  

131900186  с адрес: ОУ „Васил Априлов“ 

които съвпадат с образуваните за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове 

на 27.10.2019г. 

На основание чл.87 във връзка с § 2 от ПЗР ма ЗПУГДВМС и свое Решение №115-

МИ/30.09.2019г. ОИК – Пазарджик 
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РЕШИ: 

 Възлага на назначените вече членове и ръководен състав на СИК 131900185  и СИК 131900186  

функциите по произвеждането на местен референдум в с. Синитово, общ. Пазарджик на 

27.10.2019г. Лицата, назначени в тези комисии следва да получат допълнително 

възнаграждение, съгласно Решение №1187-МР/25.09.2019г. на ЦИК – София. 

  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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 15 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №226 –МИ/МР/ 25.10..2019 г. 

 

 

ОТНОСНО: Опаковане и предаване на книжата и материалите от СИК на ОИК и на 

Общинска администрация Пазарджик от произвеждането на местен референдум на 

27.10.2019г. в с. Синитово, община Пазарджик 

          На основание чл. 7, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС, чл. 87, ал. 

1, тот Изборния кодекс и във връзка с Решение № 223-МИ/МР от 25.10.2019 г. на ОИК, 

 

ОИК Пазарджик 
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РЕШИ: 

  

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, 

БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГЛАСУВАНЕТО 

1. Пликове с книжа, които СИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание. 

  

1. Плик с надпис „Плик № 1-МИ/МР - Списъци на СИК 131900185 и 131900186   

  

В този плик СИК поставя: 

1.1. избирателния списък; 

1.2. декларациите (Приложение 4) 

1.3. списъка на заличените лица  

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите  

  

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. 

  

Пликът не се поставя в торбата! 

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията. 

  

2. Плик с надпис „Плик № 2-МР - Протоколи на СИК №…………. 

  

В този плик СИК поставя: 

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването 

(Приложение № 2). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА; 

2.2. сгрешения/те протокол/и (ако има такъв/а); 

2.3. протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на 

протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол); 

2.4. протокола/ите с решението/ята на СИК при оспорване действителността или 

недействителността на някой глас; 

2.5. особеното/ите мнение/я на член на СИК, който не е съгласен с отразените в 

протокола резултати от гласуването. 

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. 

Пликът не се поставя в торбата! 

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията –  

Внимание! След приемане на протокола на СИК от ОИК в този плик се поставя втория 

индигиран екземпляр на протокола на СИК с резултата от гласуването (предназначен за 

Община Пазарджик). 

  

1. Изборни книжа и материали, които се поставят В ТОРБАТА. 

  

3. В торбата СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва: 

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“; 

3.2. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК 

бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени, с фабрични дефекти в 

степен, непозволяваща да бъдат използвани; 

3.3. пакет с надпис „ Действителни бюлетини  

3.4. пакет с надпис „Недействителни бюлетини  

3.5. черновите на протокола на СИК; 
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3.6. протокола за маркиране на печата на СИК 

3.7. приемо-предавателния протокол за избирателния списък  

3.8. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в 

деня преди изборния ден  

3.9.  списъка на лицата, получили копие от протокола на СИК  

3.10. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях; 

3.11. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2; 

3.12. неизползвани образци на декларации; 

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, 

която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията. 

  

5. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската 

администрация, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, 

химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на 

общинската администрация. 

  

6. Торбата с книжата по т. 3 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с 

изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите 

на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички 

членове на СИК. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис: „Местен 

референдум 27.10.2019 г. с. Синитово, община Пазарджик“, и пълният 9-цифров 

номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът 

може да бъде изписан и с маркер. 

  

7. Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всяка страница от 

председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно 

място пред сградата, където се помещава секцията. 

  

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК НА ОИК И НА 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК 

  

III. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на 

ОИК. 

  

8. Председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и 

коалиции, предават на ОИК „Плик № 1-МР - Списъци на СИК 131900185 и 

131900186  и „Плик № 2-МР - Протоколи на СИК № 131900185 и 131900186   заедно 

с книжата от референдума в тях. 

  

9. ОИК Пазарджик проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което: 

9.1. Сверява фабричния номер на протокола на СИК с резултатите от гласуването с 

номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните 

книжа  

9.2. Проверява протокола на СИК. Протоколът се предава, без да се разпластява. 

При установяване на липса или несъответствие на книжа за референдума в пликовете, 

членовете на СИК и ОИК съвместно установяват причините и случаят се описва в 
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протокол. Протоколът се подписва от членовете на СИК и от поне трима членове на 

ОИК и се поставя в съответния плик. 

  

10. Протоколът на СИК с резултатите от гласуването се разпластява от ОИК след като 

бъде проверен. 

Първият екземпляр от протокола, предназначен за ОИК, остава в ОИК, а вторият 

индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в плика 

по т. 2 (Плик № 2-МР - „Протоколи на СИК №…). 

  

11. В ОИК остава „Плик № 1-МР - Списъци на съответната СИК  съдържащ книжата 

от референдума  по т. 1. 

  

12. ОИК предава на присъстващите членове на СИК за предаване на общинската 

администрация „Плик № 2-МР - Протоколи на СИК съдържащ книжата от 

референдума по т. 2. 

Пликът не се запечатва! 

  

1. Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската 

администрация. 

  

13. Членовете на СИК предават на Общинска администрация Пазарджик, на комисия 

от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината: 

- запечатаната торба с бюлетините и другите книжа и материали от референдума; 

- „Плик № 2-МР - Протоколи на СИК  

  

14. При приемане от СИК на торбата и плика по т. 2 с книжата, комисията по т. 13 

спазва следното: 

27..1. Проверява целостта на торбата с книжата. Торба с нарушена цялост (скъсана 

лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нова торба, осигурена от 

общинската администрация. Новата торба се завързва и надписва от членовете на СИК 

по начина, указан в т. 6, и случаят се описва в протокол. Протоколът се поставя в плика 

по т. 2 преди запечатването му. 

27..2. Проверява съдържанието на плика по т. 2 за наличието на книжата в него, след 

което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на 

комисията по т.13. 

  

15. При установена липса на книжа случаят се описва в протокол. Протоколът се 

поставя в плика по т. 2 преди запечатването му. 

16. За предаването на торбата и плика с книжата от референдума членовете на СИК и 

комисията по т. 13 съставят протокол. Протоколът се подписва от членовете на 

СИК по т. 8 и от всички членове на комисията по т. 13 и се поставя в плика по т. 2 

преди запечатването му. 

17. Секционната избирателна комисия предава книжата и материалите не по-късно от 

24 часа от приключване на гласуването. 
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В.  СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ 

РЕФЕРЕНДУМА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ 

  

18. Торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от секционните протоколи, 

предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се 

съхраняват в помещение, в сграда на Община Пазарджик до изтичане на 

законоустановения срок. 

Помещението се определя със заповед на кмета на общината не по-късно от 3 (три) дни 

преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на ОИК. 

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното 

съхранение на книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват книжа от 

референдуми и/или изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и 

материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, 

объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали. 

  

19. Достъпът до запечатаните книжата и материалите от местния референдум и до 

помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на 

съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по 

решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската 

администрация, определени със заповед на кмета на общината/района. 

  

20. В 3-дневен срок от отчитане на резултата ОИК предава по опис с протокол на ТЗ 

на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с книжата в тях (избирателните списъци, 

декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и 

списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на 

проверка за гласуване в нарушение на правилата на ЗПУГДВМС и ИК и други 

нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД 

„ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, 

определени с решение на ОИК. 

  

21. След извършване на проверката по т. 19, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни 

лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол 

пликовете по т. 1 с книжата от референдума в тях, за поставяне в помещението/ята, 

в което/ито се съхраняват торбите и другите книжа от произвеждането на местния 

референдум в с. Синитово, община Пазарджик на 27.10.2019 г. 

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация 

разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в 

него пликовете по т. 1 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят 

протокол. За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и 

другите книжа не е необходимо решение на ЦИК или ОИК. 

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската 

администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК. 

  

22. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с 

книжата от референдума в състоянието, в което те са поставени в помещението. 
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23. Ключът за помещението, в което се съхраняват книжата се съхранява от кмета на 

общината. 

  

24. След приключване на работата си ОИК предава на Общински съвет Пазарджик 

всички документи и материали във връзка с произвеждането на местния 

референдум. 

  

Решението да се изпрати на общинска администрация  на Община Пазарджик за 

копиране и прилагане към изборните книжа . 

  

Решението да се предостави на СИК заедно с книжата и материалите на 26.10.2019г. – 

събота. 

            

  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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

 

по точка 16 от дневния ред, Десислава Карамитрова-Проданова докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  №227 –МИ / 25.10.2019г. 

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

Пазарджик по предложение на партия ВОЛЯ в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019г.  

По повод постъпило предложение от Златина Мартинова, упълномощен представител 

на  партия  ВОЛЯ  за Община Пазарджик, регистрирано с вх. №193 / 25.10.2019г., 
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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 № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900052 секретар Мария Георгиева Хайрабедян Николай Атанасов Тонков 

131900165 член Славейко Петров Мартинов Ангел Атанасов Георгиев 

 

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 +  

Гласували – 14 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 1 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

  

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

                                                                                                     / Георги  Добрев / 

                                                                                                 

СЕКРЕТАР: ………………………  

        / Васвие Мехмедова / 


