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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 № 38 – ПВР/ 09.11.2016г. 

 

Днес, 09.11.2016 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Зам.-председател: 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, Петър Петров Белчев, Георги Лазаров Добрев. 

  

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. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Белово по 

предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  нов 

(втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

2.  Сигнал от Васил Стефанов, кмет на с. Щърково, Община Лесичово. 

3. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Пещера по 

предложение на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в изборен район 13 - 

Пазарджишки за произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 13 ноември 2016 г. 

4. Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на община 

Лесичово по предложение на коалиция БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 

ноември 2016 г. 

5. Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на община 

Панагюрище по предложение на КП ББЦ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 

ноември 2016 г. 

6. Вземане на решение за валидността на издадените удостоверения на членове и 

ръководен състав на СИК в избирателен район 13- Пазарджик, както и издадените 

удостоверения на регистрираните застъпници от РИК- Пазарджик 

7. Определяне на представители от РИК Пазарджик, за получаване на бюлетините от 

БНБ и предаване на изборните документи, бюлетини и книжа от Областна администрация 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 226 – ПВР/ 09.11.2016 г. 

 

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

предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  нов 

(втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 
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Постъпило е предложение от Лука Бельов., упълномощен представител на ПП 

ДПС, общ. Белово, регистрирано с вх. № 294/08.11.2016 г., относно извършване на 

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

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №-  № 34 - 

ПВР/НР 05.10.2016 г., взето с Протокол № 11 - ПВР/НР 05.10.2016 г. на РИК – 

Пазарджик, 

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130400006 Величка Иванова Спасова Член 

Назначава 130400006 Йорданка Иванова Клисарова Член 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието му във втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

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: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

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  № 227 – ПВР/ 09.11.2016 г. 



3 
 

 

Относно : Сигнал от Васил Стефанов, кмет на с. Щърково, Община Лесичово. 

 

Постъпил е сигнал, регистриран с вх.№ 14 Ж от 09.11.2016г. в 11.10 часа от Васил 

Стефанов, в който се твърди, че в СИК 131400008, находяща се в с.Щърково, 

общ.Лесичово като член е назначено лицето Трендафилка Иванова Димитрова, която 

едновременно е на изборна длъжност в Общински съвет на Община Лесичово, 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 Трендафилка Иванова Димитрова действително е 

общински съветник в Общински съвет Лесичово и едновременно с това е назначена за 

член на СИК 131400008 и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – 

Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

Жалбата е основателна. Отстранява се лицето Трендафилка Иванова Димитрова 

от назначените членове на СИК 131400008. 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:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0 

Отсъстващ - 2 
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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  № 228 – ПВР/ 09.11.2016 г. 

 

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

предложение на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” в изборен район 13 - 

Пазарджишки за произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 13 ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Пенка Минкова, упълномощен представител на 

коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, общ. Пещера, регистрирано с вх. № 

300/09.11.2016 г., относно извършване на замяна на член в състав СИК на територията 

на община Пещера. 

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

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132100011 Костадин Георгиев Рилски Член 

Назначава 132100011 Андрей Илиев Радин Член 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието му във втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

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: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 



5 
 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 229 – ПВР/ 09.11.2016 г. 

Относно : Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на община 

Лесичово по предложение на коалиция БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 

ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Димитрия Тошкина, упълномощен представител на 

коалиция БСП-ЛБ, общ. Лесичово, регистрирано с вх. № 301/09.11.2016 г., относно 

извършване на замяна на ръководен състав в състав СИК на територията на община 

Лесичово. 

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

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131400008 Трендафилка Иванова Димитрова Председател 

Назначава 131400008 Мариян Владимиров Димитров Председател 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието му във втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

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: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  
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 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 230 – ПВР/ 09.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на ръководен състав в СИК на територията на община 

Панагюрище по предложение на КП ББЦ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 

ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Мария Влаева, упълномощен представител на КП 

ББЦ, общ. Панагюрище, регистрирано с вх. № 303/09.11.2016 г., относно извършване 

на замяна на ръководен състав в състав СИК на територията на община Панагюрище. 

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

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132000004 Васил Георгиев Белишки Председател 

Назначава 132000004 Нина Лазарова Маркова Председател 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието му във втори тур за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

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: Емилия Петрова Лазарова +  
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СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №231  – ПВР/09.11.2016 г. 

 

Относно: Вземане на решение за валидността на издадените удостоверения на членове 

и ръководен състав на секционни избирателни комисии в избирателен район 13-

Пазарджик, за произвеждане на втори тур на избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 13.11.2016г. 

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, РИК – Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

Всички издадени удостоверения на членовете и ръководния състав на 

секционните  избирателни  комисии  в избирателен район 13 – Пазарджик ще бъдат 

валидни и за втори тур за произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на 

републиката, който ще се проведе на 13.11.2016г. 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  
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 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №232  – ПВР/09.11.2016 г. 

 

Относно : Определяне на представители от РИК Пазарджик, за получаване на 

бюлетините от „ДЕМАКС” АД с адрес гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар” 16 и 

предаване на изборните документи, бюлетини и книжа на Областна администрация 

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК ,  

 

 

РИК- ПАЗАРДЖИК 

РЕШИ: 

Определя следните представители на РИК Пазарджик, които да получат бюлетините от 

„ДЕМАКС” АД с адрес гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар” 16 и предадат  

изборните документи, бюлетини и книжа на Областна администрация за произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на Р България на 13 ноември 2016г.: 

Стойко Николов Власев    

Петър Петров Белчев      

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  
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 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 

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. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, и протоколът 

подписан от всички присъстващи: 

 

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

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


