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
№56 – МР / 10.12.2021 г.
Днес, 10.12.2021 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. Определяне на общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в
с. Синитово, община Пазарджик, при произвеждане на местния референдум,
насрочен на 19.12.2021 г.
2. Регистрация на Инициативен комитет за участие в информационната кампания в
местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на
19.12.2021г.

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 339-МР/10.12.2021г.
ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете на секционните
избирателни комисии в с. Синитово, община Пазарджик, при произвеждане на местния
референдум, насрочен на 19.12.2021 г.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, приложим съгласно § 2 от
ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 7, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), във връзка с Решение №
644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, ОИК - Пазарджик
Р Е Ш И:
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ОПРЕДЕЛЯ следния брой членове на всяка секционна избирателна комисия
(СИК) в с. Синитово, община Пазарджик, при произвеждане на местния
референдум, насрочен на 19.12.2021 г.: 7 /седем/ членове, в това число председател и
секретар.
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
+
Ивайла Николова Георгиева
+
Боряна Чавдарова Дунгарова
+
Венцислава Севдалинова Карталова
+

ПРОТИВ

Гласували – 14
ЗА – 14
ПРОТИВ – 0
Отсъстващ – 0
по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 340-МР/10.12.2021г.
ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за участие в
информационната кампания в местния референдум в с. Синитово, община Пазарджик,
насрочен на 19.12.2021г.
Постъпило е заявление от Румяна Ченалова, заведено с вх. № 302 от 10.12.2021
г. на ОИК Пазарджик, упълномощена с протоколно решение от 09.12.2021 г. от
Инициативния комитет, с което се иска регистрация за участие в информационната
кампания в местния референдум, насрочен на 19.12.2021 г. Към заявлението са
приложени следните документи: Учредителен протокол от 08.12.2021 г., Списък на
присъствалите учредители на Инициативния комитет, които са представени в копие,
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заверени с „Вярно с оригинала“, с подпис без име, различен от подписа на
представляващия Инициативния комитет. Към заявлението не са приложени
изискуемите по чл.153, ал. 4 от ИК пълен пакет документи.
Съгласно чл. 34, ал.1 от ЗПУГДВМС информационната кампания започва 30 дни
преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него. Ал. 3
на същия член гласи, че в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на
алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни
комитети. Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на същия закон за
всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен
референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс.
Императивната разпоредба на чл. 153, ал.1 от ИК повелява, че Инициативния
комитет представя заявление за регистрация подписано от всички членове на комитета,
не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
ОИК Пазарджик констатира, че подаденото заявление Румяна Ченалова,
упълномощена с протоколно решение от 09.12.2021 г. от Инициативния комитет, с
което се иска регистрация за участие в информационната кампания в местния
референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021 г. е подадено
след изтичане на законовия срок и в непълен комплект, при установяване на непълноти
или несъответствия комисията дава незабавно указания за отстраняването им в
тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. С оглед на
разпоредбата на чл.154., ал. 1 и ал. 2, съответната избирателната комисия отказва
регистрация
На основание чл.7, ал.2 и чл.34, ал.3 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с 87,
ал.1, чл. 153 от Изборния кодекс, ОИК Пазарджик
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА Инициативния комитет, представляван от Румяна
Ченалова, за участие в информационната кампания произвеждане на местния
референдум в с. Синитово, община Пазарджик, насрочен на 19.12.2021 г.
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Георги Лазаров Добрев
Катя Тодорова Шопова
Цветелина Максимова Абаджиева
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Сашо Асенов Гешев
Янчо Николов Дрянов
Димо Иванов Ципорков
Илиян Иванов Стойнов

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ
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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

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

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