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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 № 39 – ПВР/ 10.11.2016г. 

 

Днес, 10.11.2016 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Зам.-председател: Емилия Петрова Лазарова и членове: Ивайла 

Николова Георгиева, Янчо Николов Дрянов, Сашо Асенов Гешев, 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 членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Септември по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

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

ноември 2016 г. 

2.Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Септември по предложение на ПП АБВ в изборен район 13 - Пазарджишки за 

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

ноември 2016 г. 

3.Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Велинград по предложение на ПП ГЕРБ 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 членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Велинград по предложение на Реформаторски блок 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 членове в СИК на територията на община Панагюрище 

по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на  

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

6. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик 

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. 

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 233 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

mailto:rik13@cik.bg
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Относно : Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Септември по предложение на ПП ГЕРБ 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 Атанас Узунов, общински ръководител на ПП 

ГЕРБ – гр.Септември, регистрирано с вх. № 308/10.11.2016 г., относно извършване на 

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

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

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132900021 Стефан Иванов Малинов Зам.-Председател 

Назначава 132900021 Данаила Иванова Методиева Зам.-Председател 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132900012 Стефка Спасова Лукова член 

Назначава 132900012 Марияна Христова Цветанова член 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

    

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0 
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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  № 234 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Септември по предложение на ПП АБВ 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 Славейко Стоицов, общински ръководител на ПП 

АБВ – гр.Септември, регистрирано с вх. № 309/10.11.2016 г., относно извършване на 

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

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

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132900015 Мария Николаева Станчева член 

Назначава 132900015 Стоянка Атанасова Божинова член 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132900016 Иванка Трайкова Кратункова член 

Назначава 132900016 Елена Димитрова Кечева член 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

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 +  

    

 

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  № 235 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Велинград по предложение на ПП ГЕРБ 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 Димитър Гечев, упълномощен представител на ПП 

ГЕРБ – гр.Велинград, регистрирано с вх. № 310/10.11.2016 г., относно извършване на 

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

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

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

СИК:130800011  

 длъжност имена 

освобождава секретар Екатерина Христова Хрисчева 

назначава секретар Ани Рашкова Букова 

 

СИК: 130800025 

 длъжност имена 

освобождава секретар Сабри Хусеин Сабри 

назначава секретар Мустафа Ибрахим Кандьов 

 

СИК: 130800029 

 длъжност имена 
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освобождава секретар Габриела Петрова Томова  

назначава секретар Величка Илиева Вучкова 

освобождава член Величка Илиева Вучкова 

назначава член Орлин Юлианов Зазьов 

 

СИК: 130800044 

 длъжност имена 

освобождава член Салих Муса Вейзула 

назначава член Красимир Малинов Везьов 

 

СИК: 130800052 

 длъжност имена 

освобождава член Али Ахмед Салих 

назначава член Салих Мехмед Тахир 

 

СИК: 130800058 

 длъжност имена 

освобождава член Янко Бисеров Чонев 

назначава член Ахмед Мехмедов Кьоров 

                                                                                  

Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

    

 

Гласували – 9 

За – 9 
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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 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 236 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на 

община Велинград по предложение на 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 Нели Иванова Кънева, упълномощен представител 

на Реформаторски блок – гр. Велинград, регистрирано с вх. № 312/10.11.2016 г., 

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

община Велинград. 

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

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130800010 Катя Георгиева Буева секретар 

Назначава 130800010 Мария Цветанова Пенева секретар 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130800013 Мария Цветанова Пенева член 

Назначава 130800013 Катя Георгиева Буева член 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  
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 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

    

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 237 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община 

Панагюрище по предложение на ПП ГЕРБ 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 Томи Наплатански, упълномощен представител на 

ПП ГЕРБ – гр. Панагюрище, регистрирано с вх. № 315/10.11.2016 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 132000016 Петя Венелинова Петрова член 

Назначава 132000016 Донка Димитрова Ботева член 

 

  № на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132000019 Стоян Валентинов Нонов член 

Назначава 132000019 Радостина Георгиева Огорялкова член 
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Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

    

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 238 – ПВР/ 10.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик 

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 Лазар Попов, упълномощен представител на 

коалиция БСП-ЛБ – гр. Пазарджик, регистрирано с вх. № 318/10.11.2016 г., относно 

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

Пазарджик. 

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

РИК – Пазарджик,  
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РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900086 Илко Бонев Иванов член 

Назначава 131900086 Фанка Стойкова Минова член 

 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените лица по отношение на 

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

на новоназначените да се издадат удостоверения.  

 

 

РИК -Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

    

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Петър Петров Белчев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

    

 

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

 

Зам.-председател:     Емилия Петрова Лазарова........................................... 


