
1 

 

РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.2;  тел: 034/ 44 55 69;  

тел: 034/ 40 23 23;  034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg 

 

Протокол № 12 – ПВР/НС/25.10.2021 г. 

 

Днес, 25.10.2021 г., 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 

Върбов, 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 секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със 

затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

2. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Ракитово по предложение 

на КП ГЕРБ-СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

3. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение 

на КП ГЕРБ-СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

 4. Образуване, утвърждаване и назначаване членове на СИК за гласуване на избиратели 

с подвижна избирателна кутия на територията на община Белово в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 5. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по 

предложение на КП ГЕРБ СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

 6. Заличаване на кандидат от кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ “ в изборен район 13 - Пазарджик в  изборите за президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14.11.2021г. 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 78 – ПВР/НС/ 25.10.2021 г. 

 

 Относно: Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със 

затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за 

произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

 Съгласно получени предложения от Кметовете на общини на територията на изборен 

район 13 - Пазарджишки, относно определяне на СИК за гласуване на избиратели с увредено 
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зрение или със затруднения в придвижването на основание чл.72, ал.1, т.14 от Изборния 

кодекс, във връзка с Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. На територията на община Панагюрище определя за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №132000009 - гр. Панагюрище, клуб на пенсионера на ул. „Делчо Наплатанов“ № 2. 

2. На територията на община Батак определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №130300001 - гр. Батак,   ул. „Бр. Ванчеви“ № 4; 

 СИК №130300006 – с. Нова махала,   ул. „Търговска“ № 47; 

 СИК №130300008 – с. Нова махала,   ул. „Търговска“ № 18А; 

  СИК №130300009 – с. Фотиново,   ул. „Петнадесета“ № 12; 

3. На територията на община Белово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №130400004 - гр. Белово, кв. Малко Белово,   ул. „Йордан Говедаров“ № 21; 

 СИК №130400007 – с. Дъбравите,   ул. „Втора“ № 1 /Кметството/; 

4. На територията на община Сърница определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №133900001 - гр. Сърница, Клуб на пенсионера,   ул. „Свобода“ № 13, ет.1; 

5. На територията на община Лесичово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №131400001 – с. Лесичово,  ул. „Площад  14 Септември“ № 2; 

 СИК №131400002 – с. Боримечково,  ул. „Втора“ № 1; 

 СИК №131400003 – с. Динката,  ул. „Първа“ № 2; 

 СИК №131400004 – с. Калугерово,  ул. „Площад“ № 5; 

 СИК №131400005 – с. Калугерово,  ул. „Деветнадесета“ № 11; 

 СИК №131400006 – с. Памидово,  ул. „Първа“ № 24А; 

 СИК №131400007 – с. Церово,  ул. „Първа“ № 32; 

 СИК №131400008 – с. Щърково,  ул. „Първа“ № 34. 

6. На територията на община Пещера определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следната СИК: 

 СИК №132100001  - гр. Пещера, ул. „Младост“№ 10 (НУ „Михаил Куманов“) 

 СИК №132100009  - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимии“ 

 СИК №132100011  - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимии“ 

 СИК №132100012  - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимии“ 

 СИК №132100022  - гр. Пещера, ул. „Симон Налбат“№ 70, заведение за обществено хранене в 

търговски комплекс „Лазур“ 

7. На територията на община Брацигово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1 

8. На територията на община Ракитово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

   СИК №132400002 - гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2, ПУ  „Д-р Петър Берон“ – 

интернат /южен вход/. 
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   СИК №132400009 - гр. Костандово, пл. „Европа“ №1, ОУ  „Неофит Рилски“ /северен вход/. 

   СИК №132400013 – с. Дорково, ул. „Хр. Ботев“ №2, ОУ „Христо Ботев“. 

9. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или 

със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №133200001 - гр. Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ 

 „Просвещение – 1871“. 

10. На територията на община Велинград определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“) 

 СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ № 11 (Клуб на 

 пенсионера) 

 СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ № 4 (ЦДГ  „Еделвайс“) 

 СИК №130800039 - с. Драгиново,  ул. „Кирил и Методий“ № 1 (СУ „Методи  Драгинов“, 

ет.1) 

 СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ № 2, ет.1 (сградата на кметството) 

11.  На територията на община Септември определя за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването, следните СИК: 

 СИК №132900005 - гр. Септември, Клуб на пенсионера, бул.“ България „ №77 

 СИК №132900011 – с. Варвара, Ритуална зала , ул.“ Първа„ №21 

 СИК №132900018 – с. Виноградец, „ Дом на лозаря“ /малка зала/ , ул.“ Първа„ №47 

12.  На територията на община Пазарджик определя за гласуване на  избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в  придвижването, следните СИК: 

 СИК №131900001  - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№ 3 (Регионална библиотека „Н. 

Фурнаджиев“) 

 СИК №131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3 (Регионална библиотека „Н. 

Фурнаджиев“) 

 СИК №131900011 -  гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ет. 1 (Клуб на инвалидите 

в България) 

 СИК №131900029 – гр. Пазарджик,  ул. „Болнична„ № 19 (Дом за стари хора „Гавраил 

Кръстевич“)  

 СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“ № 1 (ЕГ „Б. Брехт“)  

 СИК №131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“) 

 СИК №131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)  

 СИК №131900079 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)  

 СИК № 131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)  

 СИК №131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)  

 СИК №131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)  

 СИК №131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)  

 СИК №131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)  

 СИК №131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера № 3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/ 

 СИК №131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“ № 42 (Клуб на пенсионера №4)  

 СИК №131900185 - с. Синитово,  ОУ „В. Априлов“,  

 СИК №131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,  

 СИК №131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 
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 СИК №131900180 - с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството 

 

 Пред гореспоменатите секции да се поставят указателни табели и други обозначителни 

знаци, съгласно Решение № 764-НС/20.10.2021 г. на ЦИК. 

 

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  № 79 – ПВР/НС/25.10.2021г. 

 

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

предложение на КП ГЕРБ-СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

 

Постъпило е предложение  регистрирано с вх.№ 138/25.10.2021 г. от инж. Росица Рускова, 

представител на КП ГЕРБ-СДС гр. Ракитово, относно извършване на замяна на член в състава на 

СИК на територията на община Ракитово. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка 

с Решение №64-ПВР/НС/18.10.2021г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

132400008 член Юлиана Методиева Алексиева Исин Емилов Милев 
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2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначения да се 

издаде удостоверение. 

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  № 80 – ПВР/НС/25.10.2021г. 

 

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

предложение на КП ГЕРБ-СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

 

Постъпило е предложение  регистрирано с вх.№ 141/25.10.2021 г. от Десислава 

Костадинова, общински ръководител на ПП ГЕРБ гр. Пещера, относно извършване на замяна на 

членове в съставите на СИК на територията на община Пещера. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка 

с Решение №58-ПВР/НС/12.10.2021г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следните замени, както следва: 

 

№ сик 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 
Длъжност 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132100001 Атанас Стоянов Паев Член Иван Костадинов Чанакчалиев 
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132100005 Вера Атанасова Драгова Член Костадин Димитров Костов 

132100007 Севдалина Деянова  Семерджиева Член Димитър Костадинов Костов 

132100008 Рени Сталева Камберова Секретар Айрие Нуреттин Пехливан 

132100012 Доротея Бориславова Попова Член Ангелина Борисова Сидова 

132100014 Иван Костадинов Чанакчалиев Член Антоанета Зафирова Тикова 

132100016 Костадин Димитров Костов Член Живка Николова Афенлиева 

132100019 Мария Георгиева Попова Секретар Мария Щерева Паева 

132100020 Мария Щерева Паева Секретар Цветана Спасова Йовчева 

132100021 Рени Иванова Лазова Член Севдалина Деянова Семерджиева 

132100023 Димитър Костадинов Костов Член Димитър Петков Вачков 

132100026 Елена Йорданова Трошанова Член Елена Николова Начкова 

132100026 Анелия Стефанова Кинчева Член Теодора Милкова Тикова 

132100028 Ваня Владимирова Георгиева Член Мария Георгиева Попова 

132100028 Антоанета Димитрова Котарова Член Доротея Бориславова Попова 

132100008 Айрин Нуреттин Пехливан Член Нурджан Ердуван Чаушева 

 

2.  Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да 

се издадат удостоверения. 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 81 – ПВР/НС/25.10.2021г. 

 

   Относно: Образуване, утвърждаване и назначаване членове на СИК за гласуване на 

избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Белово в изборите за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Постъпило е уведомление от кмета на община Белово с входящ №142/25.10.2021 г. в 

РИК Пазарджик и след проведени консултации, че са постъпили законоустановеният брой 

заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 

избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна 

кутия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14 ноември  2021 г. в община Белово,  

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 766-НС 

от 20.10.2021 г. на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК 

РЕШИ: 

 

1. Образува 1 брой секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на община Белово в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

            2. Утвърждава  СИК № 130400013 с адрес гр. Белово, ул. „Тодор Каблешков“ №5, СО 

„Ал. Иванов – Чапай“ / вход дворно помещение / 

3. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение 9  – ПВР/НС/29.09.2021 г., взето с 

Протокол 2 – ПВР/НС/29.09.2021г. на РИК – Пазарджик ще бъде от 5 души в т.ч. председател, 

секретар и зам.председател във връзка с произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

4. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на Община Белово за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 

 

№ СИК Длъжност Име 

130400013 председател Ива Бойкова Шуманова 

130400013 зам.председател Катя Атанасова Кокаланова 

130400013 секретар Станислава Сашова Гущерова 

130400013 член Ивка Тинчова Тодорова 

130400013 член Тамара Георгиева Минкова 

 

5.  На назначените лица да се издадат удостоверения. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 82 – ПВР/НС/25.10.2021г. 

 

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

предложение на КП ГЕРБ СДС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г. 

 

Постъпило е предложение  регистрирано с вх.№ 147/25.10.2021 г. от Людмила Йончева 

представляващ ПП ГЕРБ, относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на 

територията на община Пазарджик. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 71-ПВР/НС/19.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

3. Извършва следните замени, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900030 член Петър Николов Чалъков Николай Георгиев Ангелов 

131900088 член Димитър Николов Панчев Мария Николова Николова 

131900152 член Светлана Петрова Дачева Деница Мариус Димитрова 

131900159 член Таня Йорданова Гочева  Ненка Атанасова Пискова 

131900176 секретар Живка Василева Димитрова Дарина Атанасова Мирчева 

131900041 Зам.председател Венера Емилова Дачева Антоанета Христова Дачева 

 

4. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се 

издадат удостоверения. 

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 83 – НС/ 25.10.2021 г. 

 
 ОТНОСНО: Заличаване на кандидат от кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! 

НИЕ ИДВАМЕ “ в изборен район 13 - Пазарджик в  изборите за народни представители на 14 

ноември 2021г. 

 

Постъпило е заявление с вх. № 148 / 25.10.2021г. от ЦОКО ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ,  

регистриран като кандидат - депутат от кандидатската листа на  КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ “, с което  заявява оттеглянето си от участие в предстоящите избори за народни 

представители на 14.ноември.2021г. 

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 9 от ИК, във връзка с чл.258, ал.5 от ИК  и на основание 

точка 30 от  Решение № 579 –НС / 23.09.2021г. на ЦИК,  РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

     1.  Заличава регистрацията на ЦОКО ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ,  регистриран като кандидат - 

депутат  под № 15 от кандидатската листа на  КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ “ 

 

     2. Върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване 

срещу номера и името на отказалия се кандидат -  ЦОКО ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ,  регистриран 

под № 15 от кандидатската листа на  КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ “, се вписва 

„заличен“ от определен член  на СИК. 

    

      3. Анулира издаденото удостоверение на заличеното лице.  

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  
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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.............................................. 


