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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;  034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg 

 

Протокол № 14 – ПВР/НС/29.10.2021 г. 

 

Днес, 29.10.2021 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

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

Методиева Грозданова, Зам.-Председател – Елена Кръстева Попова и членове: Ростислав 

Ангелов Венчев, Атанас Петров Петров, 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. Образуване, утвърждаване и назначаване членове на СИК за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Пещера в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

подвижна избирателна кутия на територията на община Сърница в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане 

на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 

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

подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

подвижна избирателна кутия на територията на община Септември в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

6. 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 14.11.2021 г. 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 98 – ПВР/НС/29.10.2021 г. 

  

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

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

президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Постъпили са уведомления от кмета на община Пещера с входящи №№184/29.10.2021 

г. и 185/29.10.2021 г. в РИК Пазарджик, 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 Пещера, след постигнато съгласие 

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 Пещера в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

            2. Утвърждава  СИК № 132100024 с адрес гр. Пещера, ул. „Дойранска Епопея“ №17, 

партерен етаж. 

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 Пещера за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент и 

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

 

№ СИК Длъжност Име 

132100024 Председател Катя Стефанова Ивайлова 

132100024 Зам.председател Стоянка Ангелова Чапарова 

132100024 Секретар Невена Зафирова Хамамджиева 

132100024 Член Елина Любенова Иванова 

132100024 Член Фатма Алиева Хаджибекирова 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

 Христо Николов Вълков +  
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 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  № 99 – ПВР/НС/29.10.2021 г. 

 

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

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

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

Постъпило е предложение от кмета на община Сърница с входящ №190/29.10.2021 г. в 

РИК Пазарджик, 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 

Сърница, след постигнато съгласие 

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 2 броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

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

ноември 2021 г. 

            2. Утвърждава   

 СИК № 133900006 с адрес гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, Общинска 

администрация, етаж 2. 

 СИК № 133900007 с адрес с. Медени поляни, ОУ „Георги Сава Раковски“ . 

  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 Сърница за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 
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№ СИК Длъжност Име 

133900006 Председател Кадифе Кимал Туджар  

133900006 Зам. Председател Ресим Сабриев Фургьов 

133900006 Секретар  Аки Ахмед Байрактар 

133900006 Член Аки Исмаил Аликан 

133900006 Член Тодор Петров Петров 

133900007 Председател Ислям Мехмедов Кельов 

133900007 Зам. Председател Ахмед Фехми Двуяк 

133900007 Секретар  Красимир Бойков Перушински  

133900007 Член Мехмед Мехмедов Дурльов 

133900007 Член Десислава Иванова Цокова-Панчаревска 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

 Христо Николов Вълков  + 

 Иванка Василева Гатина   + 

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Стойко Николов Власев +  

Гласували – 12 

За – 10 

Против – 2 

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  № 100 – ПВР/НС/29.10.2021г. 

  

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

предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на 

избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 
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Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 199/29.10.2021 г. от Лилия Георгиева,  

упълномощен представител на  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ Пазарджик, относно извършване на 

замяна на членове в състав 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/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

№ СИК Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900019 член Гергана Христова Михайлова Надка Василева Кочева 

131900037 член Лиляна Илиева Велкова Диляна Светлозарова Велкова 

131900173 член Мария Кръстева Русенова Зоя Иванова Пенова 

131900174 председател Зоя Иванова Пенова Симеон Георгиев Комсалов 

 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се 

издаде удостоверение. 

 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

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

 

РЕШЕНИЕ  № 101 – ПВР/НС/29.10.2021 г. 

 

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

избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите 

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

Постъпило е предложение от кмета на община Пазарджик с входящ №189/29.10.2021 

г. в РИК Пазарджик, 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 

Пазарджик, след постигнато съгласие 

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 2 броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

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

ноември 2021 г. 

            2. Утвърждава   

 СИК № 131900100 с адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, Общинска 

администрация, партерен етаж. 

 СИК № 131900101 с адрес с. Хаджиево, НЧ „Отец Паисий – 1933“ . 

  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 Пазарджик за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент 

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

 

№ СИК Длъжност Име 

131900100 председател Елица Кръстева Янкова 

131900100 зам. председател Евелина Георгиева Гайдарова 

131900100 секретар Иванка Василева Начкова 

131900100 член Георги Добрев Присадников 

131900100 член Мехмед Гюнеров Гангов 

131900101 председател Александър Борисов Китин 

131900101 зам. председател Миланка Димитрова Манова 

131900101 секретар Йорданка Василева Николова 

131900101 член Стефка Генчова Богданова 
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131900101 член Васил Георгиев Стефанов 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

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

 

РЕШЕНИЕ  № 102 – ПВР/НС/29.10.2021 г. 

 

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

избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Септември в изборите 

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

Постъпило е предложение от кмета на община Септември с входящ №194/29.10.2021 г. 

в РИК Пазарджик, 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 

Септември, след постигнато съгласие 

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

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

ноември 2021 г. 

            2. Утвърждава   

 СИК № 132900031 с адрес гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ № 37А, ет. 

2, ст. 5. 

  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 Септември за произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент 

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

 

№ СИК Длъжност Име 

132900031 Председател Дарина Неделчева Неделчева 

132900031 Зам. Председател Методи Асенов Беков 

132900031 Секретар  Иванка Георгиева Иванова 

132900031 Член Емил Венков Стойчев 

132900031 Член Иванка Василева Зеленгорова 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

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

 

РЕШЕНИЕ  № 103 – ПВР/НС/29.10.2021г. 

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 14.11.2021 г. 

 

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 196/29.10.2021 г. от Людмила Йончева,  

представляващ КП „ГЕРБ-СДС“  Пазарджик, относно извършване на замяна на членове в състав 

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/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

№ СИК Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900165 член Димитър Стоянов Стойков Бояна Добрева Топалова 

131900030 член Светла Спасова Киева Йорданка Илиева Пашова 

131900061 член Ангелина Стоименова Костадинова Десислава Илиева Караминова 

131900045 член Десислава Илиева Караминова Ангелина Стоименова Костадинова 

 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се 

издаде удостоверение. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Лъчезар Николаев Минев +  
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 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.............................................. 


