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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  

№52 – МР / 19.10.2021 г. 

Днес, 19.10.2021 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Добрев, Зам. председател: Катя Тодорова Шопова, Зам-председател: Цветелина 

Максимова Абаджиева, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Сашо 

Асенов Гешев, Янчо Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков, Илиян Иванов Стойнов, 

Магдалена Сотирова Попова, Виолета Стефанова Ценова, Десислава Юриева 

Карамитрова – Проданова, Ивайла Николова Георгиева, Боряна Чавдарова Дунгарова, 

Венцислава Севдалинова Карталова. 

Заседанието се председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, 

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

решения, докладва следния дневен ред: 

1. Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и 

обжалване на решенията на ОИК Пазарджик  за произвеждане на местен 

референдум в с. Синитово общ. Пазарджик на 21.11.2021 г. 

2. Други 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.         

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 334-МР/19.10.2021г. 

 

ОТНОСНО: Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, 

обявяване и обжалване на решенията на ОИК Пазарджик  за произвеждане на местен 

референдум в с. Синитово общ. Пазарджик на 21.11.2021 г. 

 На основание чл.7 ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение №719-МИ/12.10.2021г. на 

ЦИК , ОИК – Пазарджик 

РЕШИ: 

        1/    Относно:  Приемното време   в ОИК – Пазарджик е:  всеки ден – от 09.00 часа 

до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за 

работа на ОИК. 

       2/   Относно: организация на заседанията на ОИК – Пазарджик, начина на 

приемане, обявяване и обжалване на решения:  
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а/  Заседанията на ОИК – Пазарджик ще се провеждат всеки ден от 17.30 часа, с 

изключение на случаите, когато Комисията реши друго. Заседанията се свикват от 

председател или по искане на една трета от членовете комисията. При отсъствие на 

председателя, заседанията се свикват от заместник-председателя. Членовете се 

уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, 

което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на 

общодостъпното място за обявяване на решенията на ОИК – Пазарджик. Проектът за 

дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието. 

б/ Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от 

членовете на ОИК - Пазарджик. Комисията взема решенията си с мнозинство две трети 

от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото 

мнозинство от две трети от присъстващите членове, се смята, че е налице решение за 

отхвърляне.  В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на 

предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите 

членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, което подлежи на 

обжалване по реда на ИК.  

Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване 

"въздържал се". 

Членовете на ОИК - Пазарджик могат да подписват протоколи и да гласуват 

решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" 

или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение. 

             

За проведено заседание на ОИК се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и секретаря. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на 

ОИК – Пазарджик се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата 

на ОИК. 

 

При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се 

прилага разпоредбата на чл.85, ал.8 от ИК.  

в/  Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху 

стъклената фасада - вход на зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 

4400, бул. „България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си.  На 

екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на 

поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на 

комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените 

решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и 

се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на 

свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и 

коалиции. 

Решенията  подлежат на оспорване  пред ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му по реда на чл.88 от ИК. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява 

ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й 

членове. 
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          3/  Относно: номерирането на взетите от ОИК решения – решенията  имат единна 

последователна номерация с арабски цифри. Решенията се номерират като след 

съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя   МР / за произвеждане на 

местен референдум / .   

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на 

чл.88 от ИК. 

 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност 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 – 0 

 

по точка 2 от дневния ред, председателят докладва: 

Колеги, известно ви е на всички, че колегата Стефка Караджова е починала, поради 

което следва да бъде уведомена партията, която я предложила като член на ОИК 

Пазарджик да направят ново предложение до ЦИК за попълване състава на комисията. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Георги Лазаров Добрев …………………………………… 

        СЕКРЕТАР:            Васвие Байрамалиева Мехмедова …………………………… 

 


