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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 № 30– ПВР/НР 05.11.2016г. 

 

Днес, 05.11.2016 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател – Йордан 

Кирилов Кожухаров, Секретар- Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Стойко 

Николов Власев, Йордан Стефанов Димитров, Сашо Асенов Гешев, Янчо Николов 

Дрянов, Петър Петров Белчев, Али Ахмедов Чешмеджиев. 

 

Заседанието се председателства от Йордан Кожухаров -  Председател на 

комисията, който като установи, че е налице кворум и комисията може да взима 

легитимни решения, докладва следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за извършване замяна на член в СИК на територията на 

община Пазарджик по предложение на КП БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки 

за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

2. Вземане на решение за извършване замяна на член в СИК на територията на 

община Септември по предложение на КП БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки 

за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

3. Вземане на решение за извършване замяна на член в СИК на територията на 

община Брацигово по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

4.Вземане на решение за заличаване на застъпник, регистриран от 

кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна 

Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 

ноември 2016 г . в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. 

5. Вземане на решение за извършване замяна на членoве и ръководен състав в 

СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП АТАКА в изборен 

район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

6. Вземане на решение за извършване замяна на членoве и ръководен състав в 

СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Реформаторски блок в 

изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

7. Вземане на решение за извършване замяна на членoве и ръководен състав в 

СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен 

район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 
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8. Вземане на решение за извършване замяна на членoве и ръководен състав в 

СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП ДПС в изборен район 

13 - Пазарджишки за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

 

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 179 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Пазарджик по 

предложение на КП БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  

избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 

ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Лазар Попов, упълномощен представител на КП 

БСП-ЛБ, регистрирано с вх. № 253/05.11.2016 г., относно извършване на замяна на член 

в състав СИК на територията на община Пазарджик. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900165 Георги Иванов Василев -член Никола Петров Яндин - член 

 

Анулира издаденoто удостоверениe на освободенoто лицe, на новоназначеното 

да се издаде удостоверение.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  
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 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

  

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 180 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Септември по 

предложение на КП БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  

избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 

ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение от Петя Цанкова, упълномощен представител на КП 

БСП-ЛБ, регистрирано с вх. № 254/05.11.2016 г., относно извършване на замяна на член 

в състав СИК на територията на община Септември. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

132900027 

Ваня Илиева Ганчева- 

председател 

Стоянка Иванова Бакалска - 

председател 

 

Анулира издаденoто удостоверениe на освободенoто лицe, на новоназначеното 

да се издаде удостоверение.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували –8 

За –8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 181 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по 

предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  

избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 

ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Стоян Димитров Вълков, упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. № 257/05.11.2016 г., относно извършване 

на замяна на член в състав СИК на територията на община Брацигово. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

130600009 

Добринка Иванова 

Христодорова- член 

Недялка Рангелова 

Трендафилова - член 
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Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното 

да се издаде удостоверение.  

  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

по точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 182 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно: Заличаване на застъпник, регистриран от кандидатската листа на 

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г . в 

изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. 
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След извършване на проверка по Решение №143-ПВР/НР 03.11.2016г. на РИК 

Пазарджик за регистриране на застъпници от кандидатската листа на Инициативен 

комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., се установи, че лицето 

Петка Костадинова Барбова с е записана като член на Секционна избирателна комисия 

131900040 и не може да изпълнява и функциите на застъпник.  

На основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс и Писмо изх. №ПВР-15-

270/04.11.2016г. на ЦИК,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

Заличава като застъпник  Петка Костадинова Барбова, регистрирана от 

кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна 

Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 

ноември 2016 г. и анулира издаденото удостоверение. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 183 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК на територията на 

община Пазарджик по предложение на ПП АТАКА в изборен район 13 - Пазарджишки 

за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение от Красимир Георгиев Първанов, упълномощен 

представител на ПП АТАКА, регистрирано с вх. № 258/05.11.2016 г., относно 

извършване на замяна на членoве и ръководен състав СИК на територията на община 

Пазарджик. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900035 
Иванка Методиева Куртева 

Любка Костадинова Бързева - 

член 

 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900059 

Любка Костадинова Бързева - 

председател Иванка Методиева Куртева 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените 

да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  
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 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За –8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 184 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК на територията на 

община Пазарджик по предложение на Реформаторски блок в изборен район 13 - 

Пазарджишки за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

Постъпило е предложение от Малина Златева, упълномощен представител на РБ, 

регистрирано с вх. № 259/05.11.2016 г., относно извършване на замяна на членoве и 

ръководен състав СИК на територията на община Пазарджик. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900090 
Николай Стоянов Стоянов- член 

Йорданка Стоилова Халачева - 

член 

 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900091 

Даниела Христова Стоянова – 

зам.председател 

Стоянка Темелкова Узунова – 

зам.председател 

 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900094 

Андрей Юлиев Панов – 

председател 

Николай Василев Василев – 

председател 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените 

да се издадат удостоверения.  
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РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 185 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК на територията на 

община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Л. Йончева, упълномощен представител на ПП 

ГЕРБ, регистрирано с вх. № 260/05.11.2016 г., относно извършване на замяна на 

членoве и ръководен състав СИК на територията на община Пазарджик. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава 

131900090 

Владо Георгиев Убинов- 

секретар 

Вергиния Павлова Нейчева- 

секретар 
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Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното 

да се издаде удостоверение. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 186 – ПВР/НР 05.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК на територията на 

община Ракитово по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 06 ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Момчил Арнаудов, упълномощен представител на 

ПП ДПС, регистрирано с вх. № 261/05.11.2016 г., относно извършване на замяна на 

членoве и ръководен състав СИК на територията на община Ракитово. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

№ на 

СИК Освобождава Назначава ЕГН 

132400008 Кремена Цанкова Бабечка- член Лидия Борисова Утева- член 5710053450 
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Анулира издаденото удостоверение  на освободеното лице, на новоназначеното 

да се издаде удостоверение. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Стефанов Димитров +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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 заседанието беше закрито, и протоколът 

подписан от всички присъстващи: 

 

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

 

Секретар:      Васвие Байрамалиева Мехмедова............................... 


