
РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 
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Протокол № 34 – 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: Ивайла Николова 

Георгиева, Янчо Николов Дрянов, Йордан Стефанов Димитров, 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 Сигнал от Институт за развитие на публичната среда, с който 

се съобщава за нарушения в секция №131900051 в гр.Пазарджик  

2. Вземане на решение по Сигнал от Институт за развитие на публичната среда, с който 

се съобщава за нарушения в секция №131900073 в гр.Пазарджик  

3. Вземане на решение по Жалба от Стоян Парпулов, в качеството му на упълномощен 

представител на ИК за издигането на Румен Радев и Илияна Йотова за независими 

кандидати за Президент и вицепрезидент на РБ в изборите на 06.11.2016г..  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №211 -   ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Сигнал от Институт за развитие на публичната среда, с който се съобщава за 

нарушения в секция №131900051 в гр.Пазарджик.  

Постъпил е сигнал, регистрирана с вх.№ 6 Ж от 06.11.2016г. по ел.поща на РИК – 

Пазарджик от Институт за развитие на публичната среда до РИК – Пазарджик, в която 

се твърди, че в секция №131900051 не са поставени пред изборното помещение 

информационен лист за Националния референдум и телефоните за връзка и подаване на 

сигнали до МВР, дежурен прокурор и за връзка с РИК. Както и че се откъсват 

предварително бюлетини и личните данни на избирателите се диктуват на глас. 

РИК Пазарджик извърши проверка по сигнала и не констатира изброените в 

сигнала нарушения. На място се установи, че е поставен информационен лист за 

Националния референдум и телефоните за връзка и подаване на сигнали до МВР, 

дежурен прокурор и за връзка с РИК. 

На основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  
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РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилия сигнал.  

 

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 +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0 

Отсъстващ - 4 

 

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  №212 -   ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Сигнал от Институт за развитие на публичната среда, с който се съобщава за 

нарушения в секция №131900073 в гр.Пазарджик  

Постъпил е сигнал, регистрирана с вх.№ 7 Ж от 06.11.2016г. по ел.поща на РИК – 

Пазарджик от Институт за развитие на публичната среда до РИК – Пазарджик, в която 

се твърди, че в секция №131900073 не са поставени пред изборното помещение 

информационен лист за Националния референдум /табло с указания за гласуване само с 

„X“ и „V“ и химикал, пишещ със син цвят, както и телефоните за връзка и подаване на 

сигнали до МВР, дежурен прокурор и за връзка с РИК. Както и че се откъсват 

предварително бюлетини и личните данни на избирателите се диктуват на глас. 

РИК Пазарджик проведе телефонен разговор с председателя на секционната 

избирателна комисия и даде необходимите указания. След което извърши проверка на 

място и констатира, че същите са надлежно отстранени. На място не се установиха 

нарушения на правилата за гласуване, описани в сигнала.  

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



 

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилия сигнал.  

 

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 +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0 

Отсъстващ - 4 

 

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  №213 -   ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Жалба от Стоян Парпулов, в качеството му на упълномощен представител на 

ИК за издигането на Румен Радев и Илияна Йотова за независими кандидати за 

Президент и вицепрезидент на РБ в изборите на 06.11.2016г..  

 

     Постъпила е жалба, регистрирана с вх.№ 8 Ж от 06.11.2016г. в 14.20 часа от Стоян 

Парпулов, в качеството му на упълномощен представител на ИК за издигането на 

Румен Радев и Илияна Йотова за независими кандидати за Президент и вицепрезидент 

на РБ в изборите на 06.11.2016г. до РИК – Пазарджик, в която се твърди, че лицето 

Марин Рачев - кмет на Община Септември е посетил няколко секции в същата Община, 

като в 7-ма секция е помолен да се легитимира, като правоимащ да присъства в 

секцията от председателя на СИК - Наташа Шопова. Същият първоначално е твърдял, 

че е пълномощник, но след като не успял да представи надлежен документ е приканен 

да напусне секцията, след което  е   изпълнил указанието на председателя на СИК, но 

при напускането е заявил: „Довечера ще се поздравим с изборна победа“. 

 



В мотивите на жалбата се твърди, че това поведение е сериозно нарушение на и ИК, 

сезира се РИК Пазарджик, с молба за извършване на проверка и разпореждане за 

прекратяване на нарушението и също така се настоява за налагане на съответна санкция 

без да се посочва правно основание. 

РИК Пазарджик извърши исканата в жалбата проверка и установи следното: 

 

Марин Рачев като лице на изборна длъжност не е от кръга на лицата, които 

могат да бъдат пълномощници на изборите за ПВР, както и на тези имащи право да 

присъстват в изборнте помещения в изборния ден, но  посещението му в изборното 

помещение не представлява нарушение, тъй като няма качество на изрично изброените 

лица по чл.221 от ИК. 

 

Пребиваването му в изборното помещение, с оглед  неговото времетраене и 

своевременното изпълнено указание не следва да се приеме, като  неправомерно 

присъствие по смисъла на ИК. В този смисъл не следва да се прилага санкционна норма 

за неправомерно присъствие в изборно помещение, но въпреки това установеното 

поведение на Рачев възпрепятства до някаква степен работата на СИК . 

   

Във връзка с това  РИК указва на председателите на СИК, находящи се на 

територията на Община Септември, да сезират РИК Пазарджик  и при повторно 

подобно поведение на Рачев  да се обърнат за съдействие към охраната на СИК за 

преустановяване на неговите неправомерни действия. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение постъпилата жалба в частта й, в която се иска налагане на 

наказание на Марин Рачев и  указва на председателите на СИК, находящи се на 

територията на Община Септември, да сезират РИК Пазарджик  и при повторно 

подобно поведение на Рачев  да се обърнат за съдействие към охраната на СИК за 

преустановяване на неговите неправомерни действия. 

 

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 +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  



 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0 

Отсъстващ - 4 

 

 

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............................... 

 


