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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

гр.Пазарджик, бул.”България” №2,ет.14; тел: 034/ 44 55 69; 

тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 
 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 77 – МИ / 14.10.2022 г. 
 

Днес, 14.10.2022 г., се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги Лазаров 

Добрев, Зам. председател: Катя Тодорова Шопова, Секретар: Васвие Байрамалиева 

Мехмедова и членове: Янчо Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков, Илиян Иванов 

Стойнов, Виолета Стефанова Ценова, Ивайла Николова Георгиева, Боряна Чавдарова 

Дунгарова, Сашо Асенов Гешев, Магдалена Сотирова Попова и Иванка Василева Гатина. 

Отсъстват: Цветелина Максимова Абаджиева, Десислава  Карамитрова-Проданова, 

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/ Предсрочно прекратяване на избран общински съветник и обявяване на 

следващия в листата на ПП „ ГЛАС НАРОДЕН“ 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 379 –МИ / 14.10.2022 г. 

 

В Общинска избирателна комисия  гр. Пазарджик е постъпило Заявление  

№631/12.10.2022г. от Борис Иванов Манев чрез  Председателя на общинския съвет 

Пазарджик  с изх.№632/12.10.2022г. до Председателя на Общинската избирателна 

комисия Пазарджик с вх.№384/12.10.2022 г., че желае да бъде освободен от задълженията 

на общински съветник, което по своя смисъл представлява  подаване на   оставка за 

предсрочно прекратяване  на пълномощията на общински съветник. 

С Решение №282-МИ/28.10.2019г.  Общинска избирателна комисия Пазарджик е 

обявила избраните за общински съветници в Общински съвет – гр. Пазарджик. Борис 

Иванов Манев  е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП 

„Глас Народен“, 

Налице са материалноправните предпоставки за прекратяване на пълномощията на 

общинския съветник по чл.30, ал.4, т.3  от  ЗМСМА   - Пълномощията на общинския 

съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на 

общинския съвет до общинската избирателна комисия.     Оставката е доброволен 

едностранен акт, изхождащ от носителя на правото, отправено до съответния компетентен 
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орган. При наличието на такова изявление, ОИК е   задължена да се съобрази със същото. 

Касае се до признато от закона право, установено в полза на общинския съветник. 

 Следващият в листата на ПП „Глас Народен“ за общински съветник на 

кандидатите в Списък А  според броя на преференциите, предвид данните в справката на 

"Информационно обслужване" АД ,    е класиран   Кирил Сергеев Антонов. В 

административно производство по чл.30, ал.7 от ЗМСМА, респ. по чл.458 от ИК, ОИК 

действа при условията на обвързана компетентност и следва да обяви за избран 

следващият в листата кандидат. В това производство административният орган няма 

правомощие да променя обявения с влязъл в сила административен акт изборен резултат, 

определен включително при отчитане на преференциалния вот, респ. няма правомощие да 

променя подреждането на кандидатите в листите на отделните партии и коалиции . 

Предвид изложеното и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.87, ал.1, 

т.24 от ИК във вр. с чл.458,ал.1 от ИК,   от Изборния кодекс   Общинска избирателна 

комисия в община Пазарджик   

Р  Е  Ш  И: 

1.   ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Борис Иванов Манев   като общински 

съветник в Общински съвет – гр. Пазарджик    и анулира издаденото му удостоверение. 

2.   ОБЯВЯВА за избран следващия кандидат за общински съветник в Общински 

съвет – гр. Пазарджик в листата на ПП „Глас Народен“ – Кирил Сергеев Антонов .  

3. Издава удостоверение на Кирил Сергеев Антонов за  общински съветник в ОС- 

гр.Пазарджик.  

4. В изпълнение на чл.30, ал.8, изр. второ от ЗМСМА препис от настоящото 

Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Пазарджик в 

тридневен срок от влизането му в сила. 

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 

 

0 отсъства 

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Димо Иванов Ципорков +  

 Илиян Иванов Стойнов +  

 Десислава  Карамитрова-Проданова 

 

0 отсъства 

 Магдалена Сотирова Попова +  

 Ивайла Николова Георгиева +  
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 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Венцислава Севдалинова Карталова 0 отсъства 

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

Гласували – 12 

 

ЗА – 12 

 

ПРОТИВ – 0 

 

Отсъстват – 3 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….. 

 

/ Георги  Добрев / 

СЕКРЕТАР: ……………………… 

/ Васвие Мехмедова / 

 

 

 


