ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК
гр.Пазарджик, бул.”България” №2,ет.14; тел: 034/ 44 55 69;
тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14
ПРОТОКОЛ
№ 49 – МИ / 20.02.2020 г.
Днес, 20.02.2020 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: Янчо
Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков, Илиян Иванов Стойнов, Виолета Стефанова
Ценова, Ивайла Николова Георгиева, Боряна Чавдарова Дунгарова, Венцислава
Севдалинова Карталова, Сашо Асенов Гешев, Десислава Карамитрова-Проданова и
Стефка Георгиева Караджова. Отсъства Магдалена Сотирова Попова. Заседанието се
председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, която като установи, че
е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, докладва следния
дневен ред:
1/ Обсъждане и вземане решение по постъпило в ОИК Пазарджик Решение
№80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд
Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за
обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово
референдум
2/ Избор и
Пазарджик.

упълномощаване на

процесуален представител на ОИК

Докладва председателят: Уважаеми колеги, Решение №257-МИ/28.10.2019г.
на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на
27.10.2019г. в Синитово референдум беше отменено от Адм.съд Пазарджик с решение
№813/18.11.2019г. по адм.д.№1260/2019г., но по протест на Окръжна прокуратура
Пазарджик, ВАС със свое Решение №1296/28.01.2020 г. по адм.д.№13978/2019г. отмени
решението на Адм.съд Пазарджик като незаконосъобразно и го върна за ново
разглеждане със задължителни указания, за събиране на доказателства за проведена
информационна кампания по чл.34 от ЗПУГДВМС и да се направи преценка дали през
призмата на чл.34 от ЗПУГДВМС нарушението на чл.30, ал.4 от ЗПУГДВМС е
съществено . По искане на Административен съд Пазарджик по новообразуваното
адм.д.№144/2020г. внесохме писмено изявление с вх.№959/03.02.2020г., че не е
провеждана информационна кампания в срока и по реда на чл.34 от ЗПУГДВМС и , че
решението на ОбС Пазарджик за провеждане на местен референдум в с.Синитово е
постъпило при неспазване на срока по чл.30, ал.4 от закона.
Постъпи в ОИК Пазарджик Решение №80/13.02.2020г. по адм.д. №144/2020г.
Административен съд Пазарджик, с което отменя Решение №257-МИ/28.10.2019г. на
ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г.
в Синитово референдум за допуснати съществени нарушения на разпоредбите на
чл.30, ал.4 и неизпълнението на изискванията на чл.34 от ЗПУГДВМС.
Постъпил е и препис от касационен протест на Окръжна прокуратура
Пазарджик против решението на съда, с твърденията, че решението е неправилно и не
са налице основания за отмяна на решението на ОИК Пазарджик – касаещи
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неспазването на чл.30, ал.4 и чл.34 от ЗПУГДВМС, с искане ВАС да отмени Решение
№80/13.02.2020г. по адм.д. №144/2020 г. Административен съд Пазарджик и да
реши делото по същество.
Моля за становища, да се обжалва или не решението на съда.
Георги Добрев: Моето лично мнение, е да не се обжалва решението, тъй като е
правилно и законосъобразно, още повече ,че ще се наложи да плащаме и разноски по
делото, с какъвто бюджет не разполагаме. В мотивите си Адм.съд Пазарджик е
посочил конкретно и ясно какво е съществено нарушение на закона и че такова е
налице за да се отмени нашето решение.
Боряна Дунгарова: Считам решението на съда за правилно, няма смисъл от
обжалване.
Стефка Караджова: Съда е прав. Да не се обжалва решението.
Виолета Стефанова Ценова: Съда е прав. Решението е законосъобразно. Смятам, че
не трябва да го обжалваме.
Димо Ципорков: Моето мнение е същото като вашето, тъй като считам, че въпросното
решение е законосъобразно.
Цветелина Максимова Абаджиева: Аз не съм юрист, но след като се запознах с
решение на Адм.съд Пазарджик , и разпоредбите на закона, аз също съм на мнение, че
не трябва да се обжалва решението.
Васвие Мехмедова: Колеги, аз също съм да не се обжалва.
Ивайла Георгиева: Съда се е съобразил с указанията на ВАС. Колеги, подкрепям
изказалите се преди мен. Не е спазена процедурата съгласно изискванията на чл. чл.30,
ал.4 и 34 от ЗПУГДВМС. Моето мнение е да не обжалваме решението.
Сашо Гешев: Присъединявам се към мненията преди мен. Да не го обжалваме.
Янчо Николов Дрянов: Също да несе обжалва.
Десислава Карамитрова-Проданова: Считам, че решението на Административен съд
Пазарджик да не се обжалва.
Катя Шопова:. Смятам, че трябва да се обжалва и се придържам към мотивите на
протеста.
Илиян Стойнов: Да не се обжалва.
Венцислава Карталова: Аз също съм да не се обжалва.
Председателят: Колеги, мнението на изказалите се е да не се обжалва решението,
поради което предлагам да проведем гласуване: „Да не се обжалва Решение
№80/20.02.2020г. по адм.д.№144/2020г. по описа на Административен съд гр.
Пазарджик“.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност

име

ЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Лазаров Добрев

+
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ПРОТИВ

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

+

Десислава Карамитрова-Проданова.

+

Ивайла Николова Георгиева

+

Боряна Чавдарова Дунгарова

+

Венцислава Севдалинова Карталова

+

Виолета Стефанова Ценова

+

Стефка Георгиева Караджова

+

Гласували – 14
ЗА – 13
ПРОТИВ – 1
Отсъстващ – 1
Поради приемането ,че няма да се обжалва Решение №80/20.02.2020 г. по
адм.д.№144/2020г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик“, отпада от
дневният ред провеждане процедура по предложение и избор на процесуален
представител на ОИК Пазарджик
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 331 –МИ / 20.02.2020 г.
ОТНОСНО: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение
№80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд
Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за
обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово
референдум.
В Общинска избирателна комисия в гр. Пазарджик е постъпило Решение
№80/13.02.2020г. по адм.д. №144/2020г. на Административен съд Пазарджик, с което е
отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите
от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с.Синитово референдум.
Предвид изложените становища и проведено гласуване на осн. чл.87, ал.1 от ИК ОИК
Пазарджик
Р Е Ш И:
Да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. по адм.д. №144/2020г. Административен
съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ / 28.10.2019 г. на ОИК
Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с.
Синитово референдум.
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ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност

име

ЗА

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

+

Десислава Карамитрова-Проданова

+

Ивайла Николова Георгиева

+

Боряна Чавдарова Дунгарова

+

Венцислава Севдалинова Карталова

+

Виолета Стефанова Ценова

+

Стефка Георгиева Караджова

+

Гласували – 14
ЗА – 13
ПРОТИВ – 1
Отсъстващ – 1
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………..
/ Георги Добрев /

СЕКРЕТАР: ………………………
/ Васвие Мехмедова /
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ПРОТИВ

