
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  

№62 – МР / 16.12.2021 г. 

Днес, 19.12.2021 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. Обявяване край на изборния ден при произвеждане на местния референдум, 

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

2. Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 декември 2021 

г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.     

  по точка 1   

  Председателят докладва проекта за решение, както следва:  

 

РЕШЕНИЕ № 349-МР/19.12.2021г. 

ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на местния 

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? 

Към 20:00 ч. в избирателните секции в с. Синитово гласуването приключи. На 

основание чл. 87,  ал.1, т.25 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик            

Р Е Ш И: 

            ОБЯВЯВА края на изборния ден в 20:00 часа при произвеждане на местен 

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

Решението подлежи на оспорване 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  

  Председателят докладва проекта за решение, както следва:  

РЕШЕНИЕ № 350-МР/19.12.2021г. 

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 

декември 2021 г. местен референдум 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. 41, ал. 1 и 2 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, въз основа на получените 

данни от два броя протоколи от секционните избирателни комисии и свой протокол от 

19.12.2021 г. за отразяване на данните от произведения местен референдум на 19 

декември 2021 г. в  с. Синитово, община Пазарджик, ОИК – Пазарджик 

РЕШИ 



            ОБЯВЯВА резултатите от гласуването от произведения местен референдум на 

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?“, както следва: 

- брой на поставените на референдума въпроси – 2 /два/ 

- брой на секционните избирателни комисии  – 2 /две/ 

- брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи – 2 /две/ 

- брой граждани с избирателни права според избирателните списъци – 1553 /хиляда 

петстотин петдесет и три/ 

- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци – 

782 /седемстотин осемдесет и два/ 

- брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове – 782 

/седемстотин осемдесет и два/ 

- брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини – 782 

/седемстотин осемдесет и два/ 

- брой действителни бюлетини с отговор „ДА“ за Въпрос №1 – 3 /три/ 

- брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“ за Въпрос №1 – 771 /седемстотин 

седемдесет и една/ 

- брой недействителни бюлетини  за Въпрос №1 – 8 /осем/ 

- брой действителни бюлетини с отговор „ДА“ за Въпрос №2   – 4 /четири/ 

 - брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“  за Въпрос №2 – 767 /седемстотин 

шестдесет и седем/ 

- брой недействителни бюлетини  за Въпрос №2 – 11 /единадесет/ 

Налице е хипотезата на чл. 41, ал. 2 от ЗПУГДВМС. Изпълнена е първата задължителна 

предпоставка на цитираната разпоредба, а именно: в референдума са участвали 782 от 

общ брой  1553 - /50,35 %/  т.е. повече от 40% от гражданите с избирателни права в с. 

Синитово, община Пазарджик. 

От общия брой гласували 782 с отговор „ДА“ на Въпрос №1 от референдума са 

отговорил 3 гласоподаватели, което представлява 0,38 % от участвалите в референдума 

избиратели, т.е. по-малко от половината от участвалите в референдума избиратели. 

От общия брой гласували 782 с отговор „ДА“ на Въпрос №2 от референдума са 

отговорил 4 гласоподаватели, което представлява 0,51 % от участвалите в референдума 

избиратели, т.е. по-малко от половината от участвалите в референдума избиратели. 

            Предвид горното,  ОИК  Пазарджик 

РЕШИ 

1. ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението по Въпрос №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?“, предмет на произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум 

в с. Синитово, община Пазарджик, 

2. ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението по Въпрос №2. Съгласни ли сте 

инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни 

производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?“, предмет 

на произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община 

Пазарджик, 

 Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК и във връзка с чл. 42, 

ал. 1  от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление пред Административен съд Пазарджик, в 7-дневен срок от обявяването 

му. 

   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 Добрев / 

 

Секретар:........................................ 

                                                                                      / Васвие Мехмедова / 


