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РАЙОННА 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 e-mail: rik13@cik.bg 

 

Протокол № 36 – НС/26.03.2017г. 

 
Днес, 26.03.2017г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /РИК/ 

град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Йордан Кирилов Кожухаров, Зам-

председател: Емилия Петрова Лазарова, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: 

Али Ахмедов Чешмеджиев, Атанаска Стоичкова Гочева, Георги Лазаров Добрев, Ивайла Николова 

Георгиева, Йордан Стефанов Димитров, Сашо Асенов Гешев, Янчо Николов Дрянов. 

 Заседанието се председателства от Йордан Кожухаров - Председател на комисията, която 

като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, докладва 

следния дневен ред: 

1.Сигнал с вх.№3/ЖС от 26.03.2017г., подадена от наблюдател, упълномощен представител 

на Сдружение „Институт за социална интеграция“. 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

 

По точка 1 от дневния ред Председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 286 – НС/26.03.2017 г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх.№3/ЖС от 26.03.2017г., подадена от наблюдател, упълномощен 

представител на Сдружение „Институт за социална интеграция“. 

  

Постъпил е сигнал, регистриран с вх.№ 3/ЖС от 26.03.2017г., подаден и подписан от Ангел Емилов 

Лазаров - наблюдател, упълномощен представител на Сдружение „Институт за социална 

интеграция“. 

Същият е получен по ел.поща на РИК – Пазарджик, от ел. адрес на жалбоподателя, който е 

приложил и удостоверението си за легитимация. 

В сигнала се твърди, че кандидат за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в 13-ти 

изборен район Пазарджик, а именно Стоян Димитров Вълков агитира в близост до СИК 

130600011,  130600012 и 130600013, находящи се в с.Исперихово, общ.Брацигово и дава указания 

за начина на гласуване на избиратели от селото. 

След извършена проверка от определени с резолюция на Председателя на РИК членове на 

комисията в състав:  

1.Емилия Петрова Лазарова – зам.-председател на РИК-Пазарджик; 

2.Ивайла Николова Георгиева – член на РИК-Пазарджик; 

3.Али Ахмедов Чешмеджиев – член на РИК-Пазарджик;  

Същите констатираха, че на 26.03.2017г.  кандидатът за народен представител от листата на 

ПП ГЕРБ Стоян Димитров Вълков е гласувал в СИК 130600011 около 14.00 часа. Към момента на 

извършване на проверката, около 16,45 часа, чакащи пред СИК 130600012  гласоподаватели 

заявиха, че съвсем скоро Стоян Димитров Вълков е бил пред ОУ „Христо Ботев“, където се 

помещават секциите, но не е говорил и агитирал, а само се разхождал из селото. Председателите и 

членовете на трите СИК също отрекоха да са чули или разбрали за проведена пред секциите им 

агитация.  
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Като взе предвид направените с проверката констатации и на основание чл.87, ал.1 т.22  от 

Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилия сигнал, тъй като при извършената проверка  не се 

установи, че кандидатът за народен представител от листата на ПП ГЕРБ Стоян Димитров Вълков 

е извършил действия, съставляващи нарушение на ИК.  

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Георги Лазаров Добрев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

    

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0 

Отсъстващ – 3 

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Йордан Кожухаров..................................................... 

 

Секретар:    Васвие Мехмедова……..….......................................... 


