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Протокол № 35 – 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 №131900067 в гр.Пазарджик  

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

се съобщава за нарушения в секция №131900050 в гр.Пазарджик  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №214 -  ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

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

нарушения в секция №131900067 в гр.Пазарджик  

Постъпил е сигнал, регистрирана с вх.№ 9Ж 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 №131900067 се откъсват предварително бюлетини и личните 

данни на избирателите се четат на висок глас. 

РИК Пазарджик извърши проверка по сигнала и констатира изброените 

нарушения от сигнала. РИК даде указания на членовете на СИК да не се късат 

предварително бюлетините и личните данни на избирателите не се четат на висок глас 

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

 

РЕШИ: 

 

Сигналът е основателен. 
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РИК указва на ръководния състав и на членовете в секция №131900067 да не 

допускат действия по предварително късане на бюлетините и четене на висок глас на 

лични данни на избирателите. 

 

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  №215 -  ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

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

нарушения в секция №131900050 в гр.Пазарджик  

Постъпил е сигнал, регистрирана с вх.№ 10Ж 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 №131900050 се откъсват предварително бюлетини и личните 

данни на избирателите се четат на висок глас. 

РИК Пазарджик извърши проверка по сигнала и констатира изброените 

нарушения от сигнала. РИК даде указания на членовете на СИК да не се късат 

предварително бюлетините и личните данни на избирателите не се четат на висок глас 

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

 

РЕШИ: 

 

Сигналът е основателен. 



 

РИК указва на ръководния състав и на членовете в секция №131900050 да не 

допускат действия по предварително късане на бюлетините и четене на висок глас на 

лични данни на избирателите. 

 

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

 


