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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  

№54 – МР / 26.11.2021 г. 

Днес, 26.11.2021 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 №220/28.10.2021г., взето с Протокол №11  на Общински 

съвет Пазарджик. 

2. Определяне на място за обявяване на решенията на ОИК Пазарджик при 

изпълнение на функциите и по организиране на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, 

насрочен за 19 декември  2021 г., в с. Синитово 

3. Други 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.         

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 336-МР/24.11.2021г. 

 

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

Синитово, общ. Пазарджик с Решение №220/28.10.2021г., взето с Протокол №11  на 

Общински съвет Пазарджик. 

 

С постъпило писмо вх.№ 300/26.11.2021 г. 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  19.12. 2021 г. 

 

Към писмото са приложени изискуемите от закона документи: 
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Решение №220/28.10.2021г., взето с Протокол №11  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 

Приложение№5-план сметка на разходите 

 

ОИК-Пазарджик като съобрази, разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗПУГДВМС,  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 №220/28.10.2021г., взето с Протокол №11  на Общински съвет Пазарджик. на 

19.12.2021г. с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва: 

1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение 

на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да 

бъде реализирано в землището на с. Синитово? 

1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за 

третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на 

с. Синитово? 

 

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

решения ще се номерират с  арабско число, след което ще се поставя „тире“ и 

абревиатура „МР“.   

 

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 +  
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  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 проекта за решение, както следва:  

 

РЕШЕНИЕ № 337-МР / 26.11.2021г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на място за обявяване на решенията на ОИК Пазарджик 

при изпълнение на функциите и по организиране на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, 

насрочен за 19 декември  2021 г., в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 

 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение 

на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да 

бъде реализирано в землището на с. Синитово? 

 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка 

за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището 

на с. Синитово? 

 

На основание чл.87, ал.2 от ИК и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗПУГДВМС, ОИК 

Пазарджик 

Р Е Ш И: 

Общинска избирателна комисия Пазарджик обявява решенията си в деня на 

приемането им. 

Решенията се обявяват на общодостъпно място  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 на ОИК. 

На екземплярите от обявените решения се отбелязва дата и час на поставянето 

им, като се подписват от двама членове на комисията от различни партии. 

Решенията се съхраняват в архива на комисията. 

Решенията на ОИК - Пазарджик подлежат на обжалване пред Централната 

избирателна комисия, в 3-дневен срок от обявяването им. 

Определя приемно време на ОИК – Пазарджик, считано от 24.11.2021г., всеки работен 

ден от 10:00 до 12:00 часа. 
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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 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

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

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

 

 


