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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 № 45– ПВР/ 13.10.2016г. 

 

Днес, 13.11.2016 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Зам.-председател: Емилия Петрова Лазарова, Зам.-председател: 

Петър Георгиев Мулешков, Секретар- Васвие Байрамалиева Мехмедова 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.Анулиране на приемо – предавателна разписка №13004017 за предаване на протокол 

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с 

въведен фабричен №4130168, отразяващ резултатите в секция №131900193. 

2.Анулиране на приемо – предавателна разписка №13003024 за предаване на протокол 

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор) с 

въведен фабричен №4130758, отразяващ резултатите в секция №132900007. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №264 –ПВР/  13.11.2016г. 

 

ОТНОСНО: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13004017 за предаване на 

протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. 

(нов избор) с въведен фабричен №4130168, отразяващ резултатите в секция 

№131900193. 

 

При обработката на протоколите се констатира, че протокол с фабричен 

№4130168, отразяващ резултатите в секция №131900193  е вписан в приемо - 

предавателна разписка за секционна избирателна комисия в избирателна секция 

131900019. 

 

РИК Пазарджик констатира, че номерът на секционна избирателна комисия в 

избирателна секция 131900193 не съответства на отразеното в приемо предавателната 

разписка с №13004017, поради което, анулира същата.  

 

Р Е Ш И: 
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Разпорежда извършване на ново въвеждане с отразяване на действителния номер 

на секционна избирателна комисия в избирателна секция №131900193 за избиране на 

президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. (нов избор). 

 

Анулира издадената разписка №13004017  от „Информационно обслужване“ АД.  

Данните от протокола следва да бъдат въведени отново коректно от „Информационно 

обслужване“ АД и да бъде издадена нова разписка. 

 

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 +  

 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 – 13 

За – 13 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  №265 –ПВР/  13.11.2016г. 

 

ОТНОСНО: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13003024 за предаване на 

протокол за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. 

(нов избор) с въведен фабричен №4130758, отразяващ резултатите в секция 

№132900007. 
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При обработката на протоколите се констатира, че протокол с фабричен №4130758, 

отразяващ резултатите в секция 132900007 е вписан грешно в приемо - предавателна 

разписка с №13003024. 

 

РИК Пазарджик констатира, че фабричният номер на протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция №132900007 е грешно отразен в приемо-

предавателна разписка №13003024. 

 

Р Е Ш И: 

Разпорежда извършване на ново въвеждане с отразяване на действителния номер на 

протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция №132900007 за 

избиране на президент и вицепрезидент на републиката, а именно – 4130752. 

Анулира издадената разписка №13003024  от „Информационно обслужване“ АД.  

Данните от протокола следва да бъдат въведени отново коректно от „Информационно 

обслужване“ АД и да бъде издадена нова разписка. 

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 +  

 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 – 13 

За – 13 

Против – 0 

Отсъстващ -0 

 

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. 
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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............................... 

 


