
РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.2;  тел: 034/ 44 55 69;  
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Протокол № 33 – ПВР/НР 06.11.2016г. 

 

Днес, 06.11.2016 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Зам.-председател: Петър Георгиев Мулешков и Емилия Петрова 

Лазарова, Секретар- Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Георги Лазаров 

Добрев, Атанаска Стоичкова Гочева, Ивайла Николова Георгиева, Янчо Николов 

Дрянов,  Сашо Асенов Гешев, Али Ахмедов Чешмеджиев, Петър Петров Белчев. 

  

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 по Жалба от Мария Раленкова до РИК – Пазарджик, получена 

по електронна поща, неподписана от жалбоподателя, касаеща СИК 132000018 в 

гр.Панагюрище.  

2.Вземане на решение по Сигнал  от Донка Младенова председател на ОБПО на БСП 

Стрелча  до РИК – Пазарджик, получена по електронна поща, касаеща член на СИК 

133200009 в с.Блатница, общ..Стрелча. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №209 -   ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Жалба от Мария Раленкова до РИК – Пазарджик, получена по електронна 

поща, неподписана от жалбоподателя, касаеща СИК 132000018 в гр.Панагюрище.  

 

Постъпила е жалба, регистрирана с вх.№ 4 Ж от 06.11.2016г. по ел.поща на РИК 

– Пазарджик от ел. адрес mbmbml@abv.bg от Мария Раленкова, неподписана от 

жалбоподателя, до РИК – Пазарджик, в която жалбоподателката твърди, че при 

упражняване правото си на глас за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален референдум в СИК 132000018 в гр.Панагюрище, не и била дадена 

възможност да положи подпис в списъка за референдума поради факта, че срещу 

нейното име вече фигурирали друго ЕГН и подпис на друг гласоподавател. 

 

Въпреки, че жалбата не е подписана, РИК Пазарджик извърши проверка по 

случая чрез зам.председателя Петър Мулешков и констатира, че няма извършено 

нарушение на ИК, а се касае за техническа грешка при полагането на подписа от самата 

жалбоподателка, която е подписала под указаното място от СИК на избирателния 

списък за национален референдум. 
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На основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилата жалба. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Георгиев  Мулешков +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

    

    

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0 

Отсъстващ -2 

 

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  №210 -   ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Сигнал  от Донка Младенова председател на ОБПО на БСП Стрелча  до РИК 

– Пазарджик, получена по електронна поща, касаеща член на СИК 133200009 в 

с.Блатница, общ..Стрелча.  

 

Постъпил е сигнал, регистрирана с вх.№ 5 Ж от 06.11.2016г. по ел.поща на РИК 

– Пазарджик от Донка Младенова председател на ОБПО на БСП Стрелча  до РИК – 

Пазарджик до РИК – Пазарджик, в която се твърди, че лицето Лучка Вельова Божкова, 

изпълняваща длъжността секретар в СИК 133200009 в с.Блатница, общ..Стрелча, е с 

влязла в сила присъда по наказателно дело от общ характер по описа на Районен съд 

Панагюрище.  



РИК Пазарджик извърши проверка по сигнала и по съответните текстове на 

закона и констатира, че според изискванията на чл.95 от ИК, за членове на СИК се 

назначават лица, които имат право да гласуват за съответния вид избор и владеят 

български език. За тях се прилагат и ограниченията за несъвместимост по чл.66 от ИК, 

които не включват „влязла в сила присъда”. Като констатира още, че лицето Лучка 

Вельова Божкова присъства в избирателните списъци за гласуване в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум,    

на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилия сигнал. РИК Пазарджик не намира основание 

за отстраняване на лицето Лучка Вельова Божкова от длъжността секретар в СИК 

133200009 в с.Блатница, общ..Стрелча. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Георгиев  Мулешков +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

    

    

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0 

Отсъстващ -2 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът 

подписан от всички присъстващи: 

 

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

 

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

 


