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Протокол № 36 – 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, Сашо Асенов Гешев, Атанаска Стоичкова Гочева, 

Стойко Николов Власев, 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. 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.. 

2. Вземане на решение по Жалба от Виктория Димитрова Василева, в качеството и на 

пълномощник на ИК за участие в информационно-разяснителна кампания с позиция 

ДА в подкрепа на всички въпроси на Национален референдум. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №216 -  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.№ 11 Ж от 06.11.2016г. в 18.40 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 в СИК 

130800041, находяща се в с.Грашево, общ.Велинград при гласуването на избирателите 

е предоставен за подпис само един списък – за национален референдум и не е 

предоставен за подпис от гласоподавателите избирателният списък за президент и 

вицепрезидент на републиката. Същото представлявало грубо нарушение на ИК.  

Иска се РИК Пазарджик да извърши своевременна проверка, да се преустанови 

нарушението и да се наложи съответната санкция. 

   

РИК Пазарджик като констатира, че е сезиран по телефона от председателя на СИК 

130800041, находяща се в с.Грашево, общ.Велинград за описания проблем няколко часа 

преди постъпване на жалбата и че са извършени необходимите проверки и са дадени 

следващите се указания 

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

mailto:rik13@cik.bg


 

РЕШИ: 

 

Жалбата е основателна, но към момента на постъпването й, РИК Пазарджик е 

предприел своевременни мерки по случая. Оставя без уважение постъпилата жалба в 

частта й, в която се иска налагане на санкция, тъй като членовете на СИК 130800041, 

находяща се в с.Грашево, общ.Велинград сами своевременно са информирали РИК 

Пазарджик за неволно извършеното от тях нарушение и РИК Пазарджик е предприел 

своевременни мерки по случая.  

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 +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

 

Гласували – 12 

За – 12 

Против – 0 

Отсъстващ - 1 

 

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  №217 -  ПВР/НР 06.11.2016 г. 

 

Относно : Жалба от Виктория Димитрова Василева, в качеството и на пълномощник на 

ИК за участие в информационно-разяснителна кампания с позиция ДА в подкрепа на 

всички въпроси на Национален референдум. 

 

Постъпила е жалба, регистрирана с вх.№ 12 Ж от 06.11.2016г. в 18.59 часа от Виктория 

Димитрова Василева, в качеството и на пълномощник на ИК за участие в 

информационно-разяснителна кампания с позиция ДА в подкрепа на всички въпроси на 

Национален референдум, в която се твърди, че в СИК 132900021, находяща се в 

с.Злокучене, общ.Септември като член е назначено лицето Стефан Иванов Малинов, 

който едновременно е на изборна длъжност в Общински съвет на Община Септември, 



което съставлява нарушение на чл.66, ал.1, т.2 от ИК, регламентиращ условията за 

съвместимост на членовете на СИК.   

Иска се РИК Пазарджик да извърши необходимите действия за отстраняване на 

описаното нарушение. 

   

РИК Пазарджик като констатира, че Стефан Иванов Малинов действително е общински 

съветник в Общински съвет Септември и едновременно с това е назначен за член на 

СИК 132900021 и 

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

 

РЕШИ: 

Жалбата е основателна. Отстранява се лицето Стефан Иванов Малинов от 

назначените членове на СИК 132900021. На същото лице не следва да се изплаща 

възнаграждението, полагащо се за член на СИК. На лицето да се състави акт за 

установяване на административно нарушение по чл.495, ал.2 от ИК.   

 

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 +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

Гласували – 12 

За – 12 

Против – 0 

Отсъстващ - 1 

 

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

 


