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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  

№1 – МИ / 04.09.2019 г. 

Днес, 04.09.2019 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 и Стефка Георгиева Караджова. 

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. Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и 

обжалване на решенията на ОИК Пазарджик  в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г. Приемане на график и задълженията по 

време на дежурствата 

2. Разпределение на функциите между членовете на ОИК Пазарджик по повод 

организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

3. Определяне броя на експертите и техническите сътрудници  към ОИК 

Пазарджик  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. Приемане на график и задълженията по време на дежурствата 

4.   Броя, реквизити и начин на защита на печатите на Общинската избирателна  

комисия -Пазарджик 

5. Назначаване на технически сътрудници към ОИК - Пазарджик 

6.   Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК-

Пазарджик за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове в община Пазарджик на 27.10.2019г. 

7. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за изборен 

район 1319  община Пазарджик.   

8. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Пазарджик. 

9. Формиране на единните номера на избирателните секции в община Пазарджик 

за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.         

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:  
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РЕШЕНИЕ № 1-МИ/04.09.2019г. 

 

ОТНОСНО: Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, 

обявяване и обжалване на решенията на ОИК Пазарджик  в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Приемане на график и задълженията по 

време на дежурствата 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от   и Решение №848-МИ/28.08.2019г. на ЦИК , ОИК – 

Пазарджик 

РЕШИ: 

        1/    Относно:  Приемното време   в ОИК – Пазарджик е:  всеки ден – от 09.00 часа 

до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за 

работа на ОИК. 

       2/   Относно: организация на заседанията на ОИК – Пазарджик, начина на 

приемане, обявяване и обжалване на решения:  

а/  Заседанията на ОИК – Пазарджик ще се провеждат всеки ден от 17.30 часа, с 

изключение на случаите, когато Комисията реши друго. Заседанията се свикват от 

председател или по искане на една трета от членовете комисията. При отсъствие на 

председателя, заседанията се свикват от заместник-председателя. Членовете се 

уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, 

което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на 

общодостъпното място за обявяване на решенията на ОИК – Пазарджик. Проектът за 

дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието. 

б/ Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете 

на ОИК - Пазарджик. Комисията взема решенията си с мнозинство две трети от 

присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото 

мнозинство от две трети от присъстващите членове, се смята, че е налице решение за 

отхвърляне.  В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на 

предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите 

членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, което подлежи на 

обжалване по реда на ИК.  

Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал 

се". 

Членовете на ОИК - Пазарджик могат да подписват протоколи и да гласуват решения с 

"особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или 

"против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение. 

             

За проведено заседание на ОИК се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и секретаря. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на 

ОИК – Пазарджик се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата 

на ОИК. 
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При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се прилага 

разпоредбата на чл.85, ал.8 от ИК.  

в/  Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането 

им 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 си.  На екземплярите от решенията, 

които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното 

място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и 

коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от 

поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. 

Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама 

членове на комисията от различни партии и коалиции. 

Решенията  подлежат на оспорване  пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по 

реда на чл.88 от ИК. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново 

решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове. 

          3/  Относно: номерирането на взетите от ОИК решения – решенията  имат единна 

последователна номерация с арабски цифри. Решенията се номерират като след 

съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя   МИ / за избори за общински 

съветници, кметове на община и кметства /  .   

          4/ Относно: График на дежурствата за периода 05.09.2019 г. – 23.09.2019 г.- 

Утвърждава график на дежурствата за периода. 

         5/  Относно: задълженията на членовете на ОИК – Пазарджик по време на 

дежурство: 

            По време на дежурство членовете на ОИК – Пазарджик са длъжни: да се явяват в 

работното помещение на Комисията, в началните часовете, посочени в утвърдения 

график на дежурствата; съвместно с техническите помощници  да приемат и завеждат в 

съответните регистри адресираните до ОИК – Пазарджик документи; да водят дневник 

на телефонните обаждания; да отговарят на въпросите на граждани и представители на 

политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са от компетенциите на 

Избирателната комисия; да предават на заинтересованите лица, адресираните до тях 

удостоверителни документи издадени от ОИК – Пазарджик, след като удостоверят това 

действие с полагане на подписи от своя страна и от страна на получателя в съответния 

регистър; да не допускат нерегламентирано от ИК изнасяне на документи от работното 

помещение на Избирателната комисия ; от 16.00 часа до 17.00 часа ежедневно, да 

подготвят проект на дневен ред за заседанието на ОИК – Пазарджик за деня, проекти на 

решенията по дневния ред и да докладват пред комисията входящата и изходяща 

кореспонденция, новоприетите решения на ЦИК за деня. 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик    и да се 

публикува в интернет страницата на комисията 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 

от ИК. 
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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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

 

по точка 2  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 2-МИ / 04.09.2019 

 

ОТНОСНО: Разпределение на функциите между членовете на ОИК Пазарджик по 

повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

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

  

РЕШИ : 

  

Разпределя функциите по организацията и дейността по произвеждане на изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва: 

Цялостно ръководство и представителство на комисията –Георги Добрев,  при 

отсъствие – Катя Шопова , Цветелина Абаджиева и Васвие Мехмедова; 

Организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия - Васвие 

Мехмедова; 

Протоколи и решения – Катя Шопова, Янчо Дрянов,Боряна Дунгарова, Ивайла 

Георгиева 
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Финансово-отчетна дейност – Георги Добрев; Васвие Мехмедова 

Кореспонденция, регистри и архив –  Илиян Стойнов, Венцислава Карталова, 

Десислава Карамитрова-Проданова, Сашо Гешев 

Комплектоване, отговор на жалби и сигнали, организация на проверки – Стефка 

Караджова,  Димо Ципорков, Виолета Ценова, Магдалена Сотирова Попова 

Решението подлежи на обжалване 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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 3  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ № 3-МИ / 04.09.2019 
 

ОТНОСНО: определя броя на експертите и техническите сътрудници  към ОИК 

Пазарджик  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Приемане на график и задълженията по време на дежурствата 

 На основание чл.87, ал.1, т.1 от   и Решение №616-МИ/15.08.2019г. на ЦИК , ОИК – 

Пазарджик            

РЕШИ: 

1. ОИК – Пазарджик създава работна група от следните специалисти, които да 

подпомагат дейността й: 
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1.1. Експерт   към ОИК-Пазарджик  за периода от 04.09.2019 г.  до 7 дни от обявяване 

на изборния резултат. 

Работата на експерта - компютърен специалист е да: поддържа интернет страницата на 

ОИК-Пазарджик, в която се публикуват решенията и протоколите от заседанията на 

комисията, публичните регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети, публичния регистър на кандидатите и кандидатските листи, 

публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК-Пазарджик и решенията 

по тях,  публичния регистър на регистрираните застъпници в ОИК - Пазарджик; 

организира обявяването в интернет страницата на комисията на списъците на 

представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, приети от ОИК - 

Пазарджик; ежедневно осигурява предварителното обявяване на проектите за 

дневен  ред и публикува съобщенията на ОИК - Пазарджик; извършва и други 

технически дейности, възложени му ръководството на  ОИК-Пазарджик. 

Определя месечно възнаграждение на експерта в размер на 780 (седемстотин и 

осемдесет ) лева. 

1.2. Технически сътрудници - двама към ОИК-Пазарджик  за периода от 04.09.2019 

г.  до 7 дни от обявяване на изборния резултат. 

Работата на техническия сътрудник е да: уведомява членовете на комисията за 

извънредните заседания; подсигурява необходимите информационни материали за 

заседанията; води протоколите от заседанията на ОИК-Пазарджик  , като отразява дата, 

час, дневен ред, обсъжданията по точките от дневния ред, докладите по проектите за 

решения, взетите решения и гласуването по тях, за което отразява поименното 

гласуване; осигурява надлежното подписване на протоколите и решенията; прилага 

разглежданите материали като неразделна част от протоколите; поддържа и съхранява 

информационен архив от всички заседания; подрежда и окомплектова документите от 

регистърните преписки; извършва предпечатна подготовка на големи по обем 

материали; сканира предоставените му от Председателя на ОИК-Пазарджик  документи 

изработва и отпечатва удостоверенията на регистрираните в ОИК – ОИК-Пазарджик   

политически субекти и кандидати за кметове и общински съветници; актуализира 

данните по списъчния състав на членовете на СИК, назначени за произвеждането на 

изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 

октомври 2015 г., като отразява всички промени, извършени с Решения на ОИК-

Пазарджик  ; изработва и отпечатва удостоверенията на назначените членове на СИК; 

подпомага дейността на членовете на ОИК-Пазарджик  във връзка с подготовката на 

образци на бюлетини за различните видове избори и при организиране на жребия за 

определяне поредността на номерата на партиите, коалициите и независимите 

кандидати в бюлетините; подготвя списъците с данните на регистрираните кандидати 

за общински съветници и кметове за проверки; подготвя списъка с данните на 

членовете на СИК за предаване в община Пазарджик; извършва проверката на 

предложените за застъпници лица чрез „Информационно обслужване“АД, извършва и 

други технически дейности, възложени от председателя на ОИК-Пазарджик  . 

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 

(петстотин и шестдесет ) лева. 

1.3. Един сътрудник за подпомагане на ОИК-Пазарджик при предаване на книжата 

и  материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след 

изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК. 
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Определя еднократно възнаграждение на сътрудника в размер на 100 (сто) лева. 

1.4.  Поради големият брой документооборот, секции  и участници в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е налице необходимост от 

назначаване на по-голям брой техническите сътрудници   от определените от ЦИК със 

свое  Решение  №616-МИ/15.08.2019г.. 

 ОИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой 

допълнителни техническите сътрудници  и срока на гражданския договор. 

След назначаването на експерта и техническите сътрудници  да се  изпрати  

заверено копие от решението на Кмета на община Пазарджик   за сключване на 

граждански договор с назначените  лица  . 

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение. 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува 

в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните 

данни на лицата, цитирани в него. 

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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 4  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 
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РЕШЕНИЕ № 4-МИ / 04.09.2019г. 

 

ОТНОСНО: Броя , реквизити и начин на защита на печатите на Общинската 

избирателна  комисия -Пазарджик 

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.79 от Изборния кодекс и  Решение №618- 

МИ/15.08.2019г. на ЦИК, ОИК - Пазарджик реши: 

РЕШИ: 

1.Определя броя на печатите на ОИК - Пазарджик да бъде - два броя. 

2. Печатът на Общинска избирателна комисия –Пазарджик    е кръгъл с един пръстен. 

Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК , наименованието и кодът на общината 

по ЕКАТТЕ  „ ОИК ПАЗАРДЖИК  55155“. В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ 

ИЗБОРИ 2019“. 

2.Определя Боряна  Дунгарова– член на ОИК – Пазарджик за лицето, което заедно с 

Георги Добрев -председателя на Комисията, след получаване на печатите на ОИК - 

Пазарджик, да ги маркират по уникален начин. 

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ 

най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати, съгласно приложението. 

За всеки от печатите се съставя отделен протокол. 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува 

в интернет страницата на комисията . 

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 +  
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  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 5  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 5-МИ/04.09.2019г. 

 

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към ОИК – Пазарджик  

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.78 от Изборния кодекс,  Решение №616-

МИ /15.08.2019г. на ЦИК и Решение №3 – МИ/ 04.09.2019г. на ОИК , 

 ОИК Пазарджик – Пазарджик 

РЕШИ: 

1. ОИК - Пазарджик създава работна група от следните специалисти, който да 

подпомагат дейността й: 

1а:  Назначава Иво Спасов Спасов като Технически експерт към ОИК- Пазарджик за 

периода от 04.09.2019 г.  до 7 дни от обявяване на изборния резултат, с възнаграждение 

780лв. месечно. 

1б: Назначава Мария – Никол Веселинова Косева като Технически специалист към 

ОИК- Пазарджик за периода от 04.09.2019 г.  до 7 дни от обявяване на изборния 

резултат с възнаграждение 560лв. месечно. 

1в: Назначава Семиха Метин Хаджийска като Технически специалист към ОИК- 

Пазарджик за периода от 04.09.2019 г.  до 7 дни от обявяване на изборния резултат с 

възнаграждение 560лв. месечно. 

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Пазарджик, за сключване на 

граждански договори с назначените лица при условията.  

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение. 

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Пазарджик  и да се публикува в интернет 

страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на 

лицата, цитирани в него. 

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 +  
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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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 6  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 – МИ / 04.09.2019 

 

ОТНОСНО: Определяне на начален и краен срок за приемане на документи в ОИК-

Пазарджик за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в 

община Пазарджик на 27.10.2019г. 

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.87, ал.1 , т.12 и т.13 от Изборния кодекс 

и  Решение №706- МИ/23.08.2019г.на ЦИК, ОИК-Пазарджик 

РЕШИ: 

Приемането на документи в ОИК-Пазарджик за регистрация на партиите, коалициите, 

местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове в община Пазарджик, започва от 9,00 ч. на 09 септември 

(понеделник) 2019 г.  

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, 

местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове в община Пазарджик  е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. 

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Пазарджик, находящ се на адрес: гр. 

Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 в сградата на Община Пазарджик, 2-ри етаж                       

„ Стъклена зала“. 

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч. 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува 

в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение. 
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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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 7  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 7 – МИ / 04.09.2019г   

 

 

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

за изборен район 1319  община Пазарджик.   

Броят на мандатите за общински съветници се определя в зависимост от броя на 

населението на общината към 10 юли 2019 г. Населението на общината се определя въз 

основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в 

съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на 

територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното 

териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, в конкретния случай до 160 000 души. 

Броят на мандатите се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 
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Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния, ОИК – Пазарджик. 

РЕШИ: 

ОПРЕДЕЛЯ: броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за многомандатен изборен 

район 1319  на 41 /четиридесет и един / съветници. 

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Пазарджик и да се публикува в интернет 

страницата на комисията. 

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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 8  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 – МИ / 04.09.2019 

ОТНОСНО: Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община 

Пазарджик. 

Съгласно разпоредбите на чл.7 от Изборния кодекс /ИК/, територията на всяка община 

представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и 
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един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината, а територията на 

всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район за избор 

на кмет на кметство. 

С Решение № 571-МИ от 26.07. 2019 г., ЦИК е определила, че номерацията на 

изборните райони при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 

на общини в страната е единна и се съдържа в първите четири знака от единната 

номерация на избирателните секции, съгласно Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на 

ЦИК.  За община  Пазарджик този номер се формира от номера на областта – 13 – 

Пазарджик и номера на община Пазарджик  в област Пазарджик , съгласно Единния 

класификатор на административно-териториалните и териториалните единици 

(ЕКАТТЕ) – 19. Номерацията на отделен едномандатен изборен район за избор на кмет 

на кметство в страната е също единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ: 

- на административния център на областта; 

- на административния център на общината; 

- на населеното място - административен център на кметството. 

На територията на община Пазарджик в тридесет и две /32/ кметства ще се произведат 

избори за общински съветници и за кмет на общината, а в двадесет и девет /29/ ще се 

произведе избор за кмет на кметство, които отговарят на изискванията на §16 от ПЗР на 

ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България и придобили статут на кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на 

ИК, поради наличието в тях на население над 350 души по постоянен адрес към 

10.07.2019 г. - датата на Указа на Президента на Република България за насрочване на 

общите избори за общински съветници и за кметове и оповестени публично от Кмета 

на община Пазарджик на 27.10.2019г. 

Не отговарят на изискванията на на §16 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона 

за административно-териториалното устройство на Република България кметство с. 

Крали Марко, кметство с. Тополи дол, кметство с. Цар Асен, в които няма да се 

произвежда избор за кмет на кметство. 

  

С оглед на изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.3 от ИК във връзка чл.7 от ИК, 

Решение № 571-МИ от 26.07. 2019 г., ЦИК и Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на 

ЦИК , ОИК – Пазарджик 

РЕШИ: 

  

ОПРЕДЕЛЯ И ОБЯВЯВА следните номера на изборните райони в община Пазарджик: 

 

13 19- Многомандатен изборен район за избор на 

общински съветници в  Община Пазарджик 

13 19- Едномандатен изборен район за избор на кмет 

на  Община Пазарджик 
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1319254 Едномандатен изборен район за избор на кмет 

на 

с. Алеко Константиново 

1319571 Едномандатен изборен район за избор на кмет 

на 

с. Априлци 

13196149 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Братаница 

13190505 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с Величково 

131914619 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Гелеменово 

131915028 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Главиница 

131915271 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Говедаре 

131920362 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Дебръщица 

131921556 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Добровница 

131923457 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Драгор 

131930572 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Звъничево 

131932010 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Ивайло 

131939428 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Крали Марко 

131944879 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Ляхово 

131946749 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Мало Конаре 

131948444 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Мирянци 
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131948876 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Мокрище 

131953285 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Овчеполци 

131953335 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Огняново 

131955556 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Паталеница 

131956561 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Пищигово 

131963032 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Росен 

131965437 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Сарая 

131965468 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Сбор 

131966559 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Синитово 

131972713 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Тополи дол 

131977061 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Хаджиево 

131978056 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Цар Асен 

131978570 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Црънча 

131981089 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Черногорово 

131986074 Едномандатен изборен район за избор на 

кмет на 

с. Юнаците 

 

 



16 
 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува 

в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение. 

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 +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

по точка 9  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 9-МИ / 04.09.2019 г. 

 

 

ОТНОСНО:   Формиране на единните номера на избирателните секции в община 

Пазарджик за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 В ОИК Пазарджик е постъпила Заповед №1852/02.09.2019г.   на кмета на Община 

Пазарджик,   с входящ номер №1 от 04.09.2019г. на ОИК Пазарджик, с която се 

образуват избирателни секции и се утвърждават номерата и адресите им,   за 

произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г. 

Съгласно Решение № 570- МИ/ 26.07.2019 г. на ЦИК, единният номер на всяка 

избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ , 

където: 
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АА   е номерът на областта  в настоящия случай -13 ; 

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)-за община 

Пазарджик е  19; 

СС е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна 

съгласно ЕКАТТЕ, а за останалите се записва 00 (нула-нула). 

ХХХ е номерът на секцията в общината, определена със Заповед на кмета на общината 

за образуване на избирателните секции на територията на съответната община. По 

отношение на община Пазарджик, със Заповед №1852/02.09.2019г., кметът на общината 

е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси.  

Поради изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7   от Изборния кодекс и № 570- МИ/ 

26.07.2019 г. на ЦИК, ОИК – Пазарджик 

РЕШИ: 

1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община 

Пазарджик за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 

за национален референдум на 27.10.2019г.: 

 

1 3 1 9 0 0 0 0 1 

АА-„избирателен район“              ВВ-„община“                   СС-„адм. район“                

ХХХ-„секция“ 

Пример:  секция №1 в гр. Пазарджик :  131900001 

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 +  
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  Ивайла Николова Георгиева +  

  Боряна Чавдарова Дунгарова +  

  Венцислава Севдалинова Карталова +  

  Стефка Георгиева Караджова +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

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

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

 


