
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  

№59 – МР / 15.12.2021 г. 

Днес, 15.12.2021 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. Регистрация на Инициативен комитет   при произвеждане на местен референдум 

на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. Пазарджик 

2. Регистрация на ПП „Партия на Зелените“ за участие в разяснителната кампания 

при произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. 

Пазарджик. 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.         

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

 

РЕШЕНИЕ № 343-МР/15.12.2021г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет   при произвеждане на местен 

референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. Пазарджик 

С Решение №1033-МР от 14.декември 2021г. на ЦИК е отменено Решение 

№340/10.декември 2021г. на ОИК Пазарджик  с дадени задължителни указания за 

извършване регистрация на  инициативният комитет за участие в информационната 

кампания. 

На основание чл.87 ал.1 от ИК във връзка чл.34 от ЗПУДВМС, ОИК Пазарджик 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА Инициативния комитет, представляван от Петьо Щъркелов, 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. 

 



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

 

РЕШЕНИЕ № 344-МР/15.12.2021г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „Партия на Зелените“ за участие в разяснителната 

кампания при произвеждане на местен референдум на 19.12.2021 г. в с. Синитово, общ. 

Пазарджик. 

Постъпило е заявление с вх.№306/15.12.2021г. по описа на ОИК Пазарджик от 

упълномощен представител на ПП „Партия на Зелените“ Венцислав Гецков,  с искане 

за регистрация за участие в информационната кампания на местния референдум в 

кметство с.Синитово, общ.Пазарджик. Представено е и надлежно подписано  от 

Пълномощно №53/13.12.2021г.от председателя на партията, Становище относно 

екологичната безопасност и социалната значимост на инвестиционните предложения. 

Партията е регистрирана в ОИК Пазарджик в състава на Местна коалиция за участие в 

изборите за кметове на кметства на  27.10.2019г. с Решение №42-МИ/15.09.2019г. и за 

участие в изборите за кмет на община Пазарджик на 27.10.2019 г. с Решение №41-

МИ/15.09.2019г. и за участие в изборите за общински съветници   на 27 октомври 

2019г. РЕШЕНИЕ  №43-МИ/15.09.2019 г. Представена е с Общински съвет Пазарджик 

със 7 общински съветника. 

На основание чл.87 ал.1 от ИК във връзка чл.34 от ЗПУДВМС, ОИК Пазарджик 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА ПП „Партия на Зелените“ 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 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 ………………………… 


