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
№53 – МР / 20.10.2021 г.
Днес, 20.10.2021 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. Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, общ.
Пазарджик с Решение №218/30.09.2021г., взето с Протокол №10/30.09.2021г, на
Общински съвет Пазарджик.
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 335-МР/20.10.2021г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за произвеждане на местен референдум в с. Синитово,
общ. Пазарджик с Решение №218/30.09.2021г., взето с Протокол №10/30.09.2021г, на
Общински съвет Пазарджик.
С постъпило писмо вх.№ 295/12.10..2021г. от Община Пазарджик с приложени Заповед
№ 1960 / 08.10.2021 г. за образуване и утвърждаване на избирателните секции в
кметство Синитово община Пазарджик и Заповед № 1961 / 08.10.2021 г. за определяне
мястото на обявяване на предварителните избирателни списъци във връзка с
провеждането на местен референдум в с. Синитово общ. Пазарджик на 21.11.2021 г.
Постъпило е и писмо вх. № 297/20.10.2021 г. от ЦИК София с приложено Решение
№218/30.09.2021г., взето с Протокол №10/30.09.2021г, на Общински съвет Пазарджик
за насрочване на местен референдум в село Синитово община Пазарджик на 21.11.2021
г.
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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 21.11. 2021г., но липсват Приложения
на утвърдените образци от книжата за провеждане на местния референдум съгласно
Приложения №1-4, които са неразделна част от становището и решенията на
Общинския съвет.
Служебно стана известно на ОИК Пазарджик, че областният управител на област
Пазарджик със своя Заповед №ПО-225 / 14.10.2021 г., която заповед е изтеглена от
сайта на Областна администрация Пазарджик, връща за ново обсъждане Решение
№218/30.09.2021г. на Общински съвет Пазарджик, като незаконосъобразно, като е
даден срок на Общинския съвет за ново обсъждане от получаване на заповедта.
Изрично е посочено в диапозитива на заповедта, че Решение №218/30.09.2021г не е
влязло в сила.
На основание Заповед № ПО-225 / 14.10.2021 г на Областна администрация
Пазарджик, че решението на Общински съвет е незаконосъобразно, и разпоредбата на
чл.7, ал.2 от ЗПУГДВМС, ОИК Пазарджик
РЕШИ:
Общинска избирателна комисия Пазарджик не може да организира произвеждането на
местен референдум на 21.11.2021 г. в с. Синитово, общ. Пазарджик, поради липса на
влязло в сила Решение на Общински съвет Пазарджик за вземане на Решение за
произвеждане на местен референдум, поради връщане на Решението на Общински
съвет за ново обсъждане.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.
ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
ЗА
Георги Лазаров Добрев
+
Катя Тодорова Шопова
+
Цветелина Максимова Абаджиева
+
Васвие Байрамалиева Мехмедова
+
Сашо Асенов Гешев
+
Янчо Николов Дрянов
+
Димо Иванов Ципорков
+
Илиян Иванов Стойнов
+
Магдалена Сотирова Попова
+
Виолета Стефанова Ценова
+
Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
+

ПРОТИВ
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Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Венцислава Севдалинова Карталова

+
+
+

Гласували – 14
ЗА – 14
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

Георги Лазаров Добрев ……………………………………
Васвие Байрамалиева Мехмедова ……………………………

3

