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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 №40 – ПВР/11.10.2016г. 

 

Днес, 11.11.2016 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: Георги 

Лазаров Добрев, Атанаска Стоичкова Гочева, Ивайла Николова Георгиева, Стойко 

Николов Власев, Янчо Николов Дрянов, Йордан Стефанов Димитров, Сашо Асенов 

Гешев, Петър Петров Белчев, Али Ахмедов Чешмеджиев. 

  

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 за извършване замяна на членове в СИК на територията 

на община Батак 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. 

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

община Пазарджик по предложение на коалиция ПП ГЕРБ 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 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 в СИК на територията на община Септември 

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. 

5. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград 

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. 

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

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. 

7. Извършване замяна на членове 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. 
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8. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Септември 

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. 

9. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово 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. 

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

11. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово 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. 

12. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово 

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. 

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

община Пазарджик 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. 

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

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. 

15. Публикуване на списък с упълномощени представители на инициативен 

комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова като 

независим кандидат за президент и вицепрезидент на републиката при произвеждане на  

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

16. Регистриране на заместващи застъпници на кандидатската листа на 

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г . в 

изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на нов (втори) избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

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

по предложение на коалиция „Реформаторки блок“ 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  № 239 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

предложение на коалиция БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане 
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на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 

г. 

 

Постъпило е предложение от Боянка Пенчева, председател на общинска 

организация на БСП-ЛБ, гр.Батак, регистрирано с вх. № 319/10.11.2016 г., относно 

извършване на замяна на член в състав СИК на територията на община Батак. 

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №-  28 - 

ПВР/НР 04.10.2016 г., взето с Протокол № 10 - ПВР/НР 04.10.2016 г. на РИК – 

Пазарджик, 

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130300009 Петрунка Георгиева Урумова член 

Назначава 130300009 Елена Николова Власева член 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 240 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

община Пазарджик 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 Л.Йончева, представляващ ПП ГЕРБ, регистрирано 

с вх. № 320/10.11.2016 г., относно извършване на замяна на членове и ръководен състав 

в състав СИК на територията на община Пазарджик. 

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

 

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900021 Стиляна Михайлова Шиникова Член  

Назначава 131900021 Мария Славчева Златарева Член 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900032 Ива Николаева Недкова Зам.-председател 

Назначава 131900032 Соня Кирилова Дошева Зам.-председател 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900032 Иванна Атанасова Иванова член 

Назначава 131900032 Петя Георгиева Янакиева член 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900046 Димитър Николов Панчев член 

Назначава 131900046 Антон Томов Благов член 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900184 Милена Севдалинова Андреева член 
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Назначава 131900184 Мирослава Стоянова Делкова член 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900203 Петя Стефанова Костова член 

Назначава 131900203 Трифон Димитров Трифонов 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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 241 – ПВР/ 11.11.2016 г. 
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Относно : Извършване замяна на членове 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, председател на общинска 

организация на ПП ГЕРБ, гр. Велинград, регистрирано с вх. № 321/10.11.2016 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 130800005 Димитринка Радкова Минкова член 

Назначава 130800005 Милен Петров Минков член 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 11 

За – 11 
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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  № 242 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

Септември 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. 

 

Постъпило е предложение от Махмуд Салим, председател на общинска 

организация на ПП ДПС, гр. Септември, регистрирано с вх. № 322/10.11.2016 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 
132900014 

Румен Ангелов Колев Секретар 

Назначава 
132900014 

Стоян Кирилов Калоянов Секретар 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 
132900018 

Десислава Атанасова Пашова Секретар 

Назначава 
132900018 

Юрий Кирилов Влайков Секретар 

 

Анулира издаденото удостоверение 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: 
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длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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  № 243 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

Велинград по предложение на коалиция „БСП – лява България“ 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 Георги Янчев, представляващ коалиция „БСП – 

лява България“, регистрирано с вх. № 323/10.11.2016 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 130800005 Невенка Николова Ролева председател 

Назначава 130800005 Адриана Димитрова Въргова председател 
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№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130800055 Красимир Весков Кехайов председател 

Назначава 130800055 Мария Николова Цекова председател 

 

 

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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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  № 244 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

по предложение на коалиция БСП-ЛБ в изборен район 13 - Пазарджишки за 
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произвеждане на  нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 

ноември 2016 г. 

 

Постъпило е предложение от Петя Цанкова, председател на общинска 

организация на коалиция БСП-ЛБ, гр. Септември, регистрирано с вх. № 327/11.11.2016 

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 132900026 Пенка Атанасова Миленова Секретар 

Назначава 132900026 Йорданка Ангелова Чалъмова Секретар 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 245 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове 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 Нешева Влаева, представител на КП ББЦ , 

гр. Панагюрище, регистрирано с вх. № 328/11.11. 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 им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  
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 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 246 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

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 Ангел Ишев, представляващ КП ББЦ, гр. 

Септември регистрирано с вх. № 330 /11.11.2016 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 132900013 Генка Тонева Джалева  член 

Назначава 132900013 Илко Стефанов Аджов член 

 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132900003 Соня Николова Комсийска член 

Назначава 132900003 Малина Благова Ганчева член 

 

Утвърждава списък с резервни членове, както следва : 

Фердинанд Георгиев Кърджийски. 
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Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 247 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

 

Постъпило е предложение от Момчил Арнаудов, представляващ ПП „ДПС“, гр. 

Ракитово регистрирано с вх. № 331/11.11.2016 г., относно извършване на замяна на 

ръководен състав в състав СИК на територията на община Ракитово 

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

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132400016 Зелюнка Асанова Медова  член 

Назначава 132400016 Асан Юсеинов Дриков член 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 248 – ПВР/ 11.11.2016 г. 
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Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Белово 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 Стефан Якимов, упълномощен представител на ПП 

ГЕРБ, общ. Белово, регистрирано с вх. № 333/11.11.2016 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,  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

  

№ на 

Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130400011 Йорданка Кирилова Костадинова Секретар 

Назначава 130400011 Верка Стоименова Джарова Секретар 

 

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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0 

Отсъстващ -2 



16 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 249 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово 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 Момчил Арнаудов, представляващ КП ББЦ, гр. 

Ракитово регистрирано с вх. № 337/11.11.2016 г., относно извършване на замяна на 

ръководен състав в състав СИК на територията на община Ракитово 

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

 

РИК – Пазарджик 

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 132400009 Мария Ангелова Камберова  член 

Назначава 132400009 Цветан Банков Баталов член 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  
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 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

РЕШЕНИЕ  № 250 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

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 Галина Троянова, представляващ коалиция „БСП-

ЛБ”, гр. Брацигово, регистрирано с вх. № 332/11.11.2016 г., относно извършване на 

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

 

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

 

РИК – Пазарджик 

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 130600010 Спаска Запрянова Стоева член 

Назначава 130600010 Димитър Райчев Анчев член 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова +  

СЕКРЕТАР    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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 13 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

РЕШЕНИЕ  № 251 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

 

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

община Пазарджик 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. 

 

Постъпило е предложение от Марин Янков, упълномощен представител на ПП 

ДПС, общ.Пазарджик, регистрирано с вх. № 338/11.11.2016 г., относно извършване на 

замяна на членове и ръководен състав в състав СИК на територията на община 

Пазарджик. 

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

 

РЕШИ: 

 

№ на СИК Длъжност Освобождава  Назначава 

131900042 Председател Михаил Атанасов 

Перимов Йорданка Петрова Зафирова 

131900052 Член Спаска Иванова Бедрова Таня Георгиева Ангелова 
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131900056 Член Ангел Костадинов 

Бедров Росица Спасова Гечева 

131900065 член Йорданка Петрова 

Зафирова Михаил Атанасов Перимов 

131900067 Зам.председ

ател 

Борислава Вельова 

Попова Виолета Станкова Клисарова 

131900093 Член Юлиян Владимиров 

Соколов Спаска Иванова Бедрова 

 

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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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 14 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

РЕШЕНИЕ  № 252 – ПВР/ 11.11.2016 г. 
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Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик 

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 Атанас Шопов, представляващ ПП АБВ, гр. 

Пазарджик регистрирано с вх. № 339/11.11.2016 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 

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900028 Гергана Върбанова Маликова  член 

Назначава 131900028 Мая Щерева Гъгова член 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

участието им 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    

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

Гласували – 11 

За – 11 
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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 15 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

РЕШЕНИЕ  № 253– ПВР 11.11.2016 г. 

 

Относно: Публикуване на списък с упълномощени представители на инициативен 

комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова като 

независим кандидат за президент и вицепрезидент на републиката при произвеждане на  

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

 

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномещени представители, 

подадено от Надя Спасова Клисурска-Жекова, упълномощен от представител на 

инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова 

като независим кандидат за президент и вицепрезидент на републиката, с вх. № 

335/11.11.2016 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение №3718-ПВР/НР 

от 04.10.2016 г. на ЦИК. 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за 

регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, 

т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №3718-ПВР/НР от 

04.10.2016 г. на ЦИК,  

РИК – Пазарджик,   

 

РЕШИ: 

 

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители 

на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова 

Йотова като независим кандидат за президент и вицепрезидент на републиката, както 

следва: 

 

Име Пълномощно 

Красимир Каменов Будинов 194/11.11.2016 

Тодорка Георгиева Христова 195/11.11.2016 

Малина Стефанова Йорданова 196/11.11.2016 

Ваня Илиева Ганчева 197/11.11.2016 

Георги Василев Георгиев 198/11.11.2016 

Трендафилка Иванова Димитрова 199/11.11.2016 

Тодор Боянов Тодоров 200/11.11.2016 

Йосиф Радев Ченчев 201/11.11.2016 
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Ангел Георгиев Колев 202/11.11.2016 

Йордан Любенов Младенов 203/11.11.2016 

 

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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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 16 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

РЕШЕНИЕ  № 254 – ПВР 11.11.2016 г. 

 

Относно : Регистриране на заместващи застъпници на кандидатската листа на 

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г . в 

изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на нов (втори) избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. 

 

Постъпило е Заявление за регистрация на заместващи застъпници, подадено от 

Надя Спасова Клисурска-Жекова, упълномощен от представляващ инициативен 

комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за 

президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. , с вх. №2-
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ЗС/11.11.2016 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение №3493-

ПВР/15.09.2016 г. на ЦИК. 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за 

регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, 

във връзка с Решение №3493-ПВР/15.09.2016 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

1.Регистрира заместващи застъпници на кандидатската листа на Инициативен 

комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за 

президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г . :  

 

Име на заместващия застъпник 
Име на регистрирания застъпник, който се 

замества 

Димитър Велков Вечев Людмил Сотиров Сотиров 

Крум Цветанов  Николов Нели Янкова Георгиева 

Лазарина Веселинова Коева Николай Цвятков Гергински 

Максим Георгиев  Кечев Георги Иванов Данчев 

Борислав  Стефанов Малешков Таня Любенова Дапкова 

Иванка  Георгиева  Фьодорова Иван Борисов Етов 

Величка Груева Маркова Димитранка Иванова Щърбева 

Петър Костадинов Гьошев Васил Анков Йорданов 

Йордан Ботев Богданов Елена Николова Ценова 

 

 

2. Анулира издадените удостоверения на застъпниците, на новоназначените 

заместващи застъпници 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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  
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 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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 17 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 255 – ПВР/ 11.11.2016 г. 

Взето с Протокол № 40 - ПВР/ 11.11.2016 г., 

 

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

по предложение на коалиция „Реформаторки 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 Петя Точкова, упълномощен представител на 

коалиция „Реформаторски блок“, общ. Пазарджик регистрирано с вх. № 343/11.11.2016 

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 

РЕШИ: 

 

  
№ на Секция Имена Длъжност 

Освобождава 131900033 Благовеста Ангелова Иванова Зам.-

председател 

Назначава 131900033 Танушка Темелкова Червенкова Зам.-

председател 

 

 

Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице по отношение на 

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

на новоназначеното да се издаде удостоверение.  
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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 +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Стойко Николов Власев +  

 Йордан Стефанов Димитров +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Петър Петров Белчев +  

 

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

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

 


