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Протокол № 5 – ПВР/НС/ 07.10.2021 

 
Днес, 07.10.2021г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова, Зам.-Председател – 

Елена Кръстева Попова и членове: Ростислав Ангелов Венчев, Атанас Петров Петров, 

Антони Христосков Върбев, Лъчезар Николаев Минев, Цветанка Иванова Христоскова-

Гаджева, Христо Николов Вълков, Иванка Василева Гатина, Али Ахмедов Чешмеджиев и 

Стойко Николов Власев. 

  

Заседанието се председателства от Йордан Кожухаров  -  Председател на комисията, 

която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения,  

докладва следния дневен ред:  

 

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

„Печатница на БНБ“ АД и „ДЕМАКС“ АД за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14.11.2021г. и предаване на изборните 

документи, бюлетини и книжа от Областна администрация и РИК Пазарджик на 

упълномощени лица от Общинските администрации на: Пазарджик, Велинград, Батак, 

Брацигово, Белово, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Сърница, Ракитово и 

Септември. 

 

2. Определяне на номерацията на удостоверенията, които Районна избирателна комисия 13 

- Пазарджик ще издава на назначените членове на секционните избирателни комисии в 

район 13 – Пазарджишки по общини за произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа 

партия  „БРИГАДА“. 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 
РЕШЕНИЕ  № 29 –ПВР НС/07.10.2021 г.  

Взето с Протокол № 5 –ПВР НС/07.10.2021г., 

 

 

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

от „Печатница на БНБ“ АД и „ДЕМАКС“ АД за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14.11.2021г. и предаване на изборните 

документи, бюлетини и книжа от Областна администрация и РИК Пазарджик на 

упълномощени лица от Общинските администрации на: Пазарджик, Велинград, Батак, 

Брацигово, Белово, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Сърница, Ракитово и 

Септември . 

 

На основание чл.72, ал.1, т.1  от ИК и Решение № 617-ПВР НС/24.09.2021 г. на ЦИК 

РИК- ПАЗАРДЖИК 

mailto:rik13@cik.bg


 

Р Е Ш И: 

 

Определя следните представители на РИК Пазарджик, които да получат 

бюлетините от „Печатница на БНБ“ АД и „ДЕМАКС“ АД и да предадат изборните 

документи, бюлетини и книжа от Областна администрация и РИК на упълномощени лица 

от Общинските администрации на: Пазарджик, Велинград, Батак, Брацигово, Белово, 

Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Сърница, Ракитово и Септември за  изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

 

 

Три имена 

Стойко Николов Власев 

Атанас Петров Петров 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

 

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  № 30 –ПВР НС/07.10.2021 г.  

Взето с Протокол № 5 –ПВР НС/07.10.2021г., 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на номерацията на удостоверенията, които Районна 

избирателна комисия 13 - Пазарджик ще издава на назначените членове на секционните 



избирателни комисии в район 13 – Пазарджишки по общини за произвеждане на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

 

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

 

РИК- ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

I.Издаваните от РИК удостоверения за назначените членове на секционните 

избирателни комисии в район 13 – Пазарджишки ще имат единна последователна 

номерация с арабска цифра за всяка отделна парламентарно представена партия или 

коалиция, която има свои представители в СИК, последвана от тире и буквена 

абревиатура, съответстваща на името на политическата партия или коалиция, наклонена 

черта, буквена абревиатура, съответстваща на името на общината, наклонена черта, дата 

на издаване, а именно:  

С арабска цифра се изписва поредният уникален номер в списъка на СИК – с 

арабска цифра се изписва поредният номер на удостоверението за позицията - 

съкращение на партия или коалиция / съкращение на община / дата на решение за 

назначаване на лицето 
 

1.За целта съкращенията на парламентарно представените партии и коалиции е следното: 

 

за коалиция ГЕРБ – СДС - ГЕРБ 

за партия Има такъв народ - ИТН 

за коалиция БСП за България – БСП 

за партия ДПС – ДПС 

за коалиция Демократична България – обединение – ДБО 

за коалиция Изправи се! Мутри вън! - ИСМВ 

 

2.За целта съкращенията на общините на територията на район 13 – Пазарджик е следното: 

 

за община Батак – БТ 

за община Белово – БЛ 

за община Брацигово – БР 

за община Велинград – ВЛ 

за община Лесичово – ЛС 

за община Пазарджик – ПЗ 

за община Панагюрище – ПН 

за община Пещера – ПЩ 

за община Ракитово – РК 

за община Септември – СП 

за община Стрелча – СТ 

за община Сърница – СР 

 

Настоящето решение следва да бъде сведено до знанието на всички общини и 

парламентарно представени партии и коалиции в район 13 - Пазарджик. 

 

  

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 31 – НС/ 07.10.2021 г. 

Взето с Протокол №5 - НС/ 07.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на 

Политическа партия  „БРИГАДА“. 

Постъпило е Предложение №1-КЛ/07.10.2021г., 09:15 ч. за регистриране на кандидатската 

листа на Политическа партия  „БРИГАДА“ за изборите за народни представители на 14 ноември 

2021г., към същото са приложени следните документи:  

1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от  Арбен Ефремов  

Хавальов. 

2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 2 бр. 

3. Пълномощно от Арбен Ефремов  Хавальов, председател и представляващ Политическа партия  

„БРИГАДА“  към Александър Станимиров Марковски. 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и 

решение № 615-НС/24.09.2021, относно регистрацията на Политическа партия  „БРИГАДА“ на 

Централната избирателна комисия и решение №579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна 

комисия , РИК - ПАЗАРДЖИК  

 

 

 

 

РЕШИ:    



1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на Политическа 

партия  „БРИГАДА“, както следва:  

 

№ Име, Презиме, Фамилия 

1 Сафидин Ахмедов Имамов 

2 Румен Георгиев Петков 

 

2. Да се издадат  удостоверения на регистрираните  кандидати от кандидатската листa на 

Политическа партия  „БРИГАДА“ след влизане на решението в сила. 

 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Стойко Николов Власев +  

 

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. 

 

 

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

СЕКРЕТАР:   Васвие Байрамалиева Мехмедова.............................................. 

 


