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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 № 27 – ПВР/НС/13.11.2021 г. 

 

Днес, 13.11.2021 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Кирилов Кожухаров, Зам.-Председател - Петя Методиева Грозданова, Зам.-Председател – 

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

Антони Христосков Върбев, Христо Николов Вълков, Иванка Василева Гатина 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. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Велинград по предложение 

на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на 

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

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

предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  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 Панагюрище 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. 

4. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по 

предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – 

Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14.11.2021 г. 

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

предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – 

Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14.11.2021 г. 

6. Извършване замяна на член 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. 

7. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Батак по предложение на КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14.11.2021г. 

8. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Белово по предложение 

на КП „БСП за България“  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. 

9. Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за 

провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 
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10. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение 

на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14.11.2021г. 

11. Регистриране на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за 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  № 257 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

  

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

предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 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. № 436/13.11.2021 г. от Александър Шарков,  

упълномощен представител на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  Велинград, относно извършване на 

замяна на член в състав на СИК на територията на община Велинград. 

 

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 № 34-ПВР/НС/08.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва: 

 

№ СИК Длъжност НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТНИК 

130800046 член Мая Благоева Андреева Ахмед Мустафа Дагончев  

 

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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  
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 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 258 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

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

предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  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.№ 439/13.11.2021 г. от Кремена Минюва 

Йорданова, представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ 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 № 64-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

2. Извършва следната замяна, както следва: 

 

№ СИК Длъжност НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТНИК 

131900024 ЧЛЕН РОСИЦА НИКОЛОВА КЛИСУРСКА РОСИЦА ЖИВКОВА МАНАФОВА 

131900177 ЧЛЕН ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ГАМИШЕВА ВАНЯ ЕМИЛОВА ПИЛЬОВА 

 

3. 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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  
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 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 259– ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище 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.№ 438/13.11.2021 г. от Христо Калоянов,  

упълномощен представител на  КП „ГЕРБ-СДС“ Панагюрище, относно извършване на замяна на 

членове в съставите на СИК на територията на община Панагюрище. 

 

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 № 62-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва: 

 

№ СИК 

 

Длъжност 

 

НАЗНАЧЕН 

 

ЗАМЕСТНИК 

 

 

ЕГН 

 

132000020 зам.председател Стоян Николов Илиев Иван Стефанов Райков 9609163429 

132000020 член Иван Стефанов Райков Стоян Николов Илиев 7808116302 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  
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ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 260 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

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

предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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.№ 440/13.11.2021 г. от Петко Радев,  

упълномощен представител на  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Панагюрище, 

относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община 

Панагюрище. 

 

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 № 62-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

4. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва: 

 

№ СИК Длъжност НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТНИК 

132000019 зам. председател Генади Ангелов Василев Ненка Михайлова Лалова 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, 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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 261 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

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

предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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.№ 441/13.11.2021 г. от Любомир Стойков,  

упълномощен представител на  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Пазарджик, 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/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

5. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва: 

 

№ СИК Длъжност НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТНИК 

131900044 член Сашо Филипов Велев Давид Димитров Ангелов 

131900083 зам.председател Юсеин Яшар Русков Николай Йосифов Михайлов 

 

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

издадат удостоверения. 
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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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 262 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

Относно: Извършване замяна на член 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. 

 

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 443/13.11.2021 г. от Лилия Георгиева 

Георгиева,  упълномощен представител на  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Пазарджик, относно 

извършване на замяна на член 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: 

 

6. Извършва следните  замени в съставите на СИК, както следва: 

 

№ СИК Длъжност НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТНИК 

131900076 член Диляна Стефанова Райкова Анелия Малинова Петрова- Костадинова 

 

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

издадат удостоверения. 
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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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 263 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

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

предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ 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.№ 444/13.11.2021 г. от Иван Хрисин, 

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ Батак, относно 

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

 

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 № 95-ПВР/НС/27.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

130300011 член Иванка Иванова Парисова Христина Георгиева Кормушева 
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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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 264 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

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

предложение на КП „БСП за България“  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

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

 

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 432/12.11.2021 г. от Стойко Стойчев 

Стефанов, представител на КП „БСП за България“, относно извършване на замяна на членове в 

състав на СИК на територията на община Белово. 

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 № 61-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

130400002 член Велизар Здравков Илов Елена Емилова Христоскова 
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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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 265 – НС/13.11.2021г. 

Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

 

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от  

упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – Петя Цанкова, за провеждане 

на изборите за народни представители на 14.11.2021 г. с вх. № 2-4 ЗС /13.11.2021 г. в 

регистъра за застъпниците. 

 

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 

№ 707 - ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за 

провеждане на изборите за народни представители на 14.11.2021г., както следва: 

№ по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може 

да надвишава броя на секциите) 

1 Стоянка Христова Маноилова 
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2 Калин Стоянов Камбуров 

3 Тома Николов Карпузов 

4 Йорданка Георгиева Маркова 

5 Мариана Николова Вучкова 

6 Даниел Радославов Кацарски 

7 Йордан Малинов Гьонков 

8 Петя Велчова Павлова 

9 Василка Димитрова Гочева 

10 Филип Василев Ценов 

11 Лидия Иванова Мизова 

12 Павел Николаев Вучев 

 

   2.   На регистрираните застъпници 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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 266 – ПВР/НС/13.11.2021г. 

 

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

предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  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.№ 445/13.11.2021 г. от Кремена Минюва 

Йорданова, представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ Пещера, относно 

извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пещера. 
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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 № 246-ПВР/НС/12.11.2021 г., РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

132100001 Член АНГЕЛ АНДОНОВ ИВАНЧЕВ МЮМЮН ЕРТАНОВ ДЖЕЛИЛОВ 

 

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: Петя Методиева Грозданова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 267 – ПВР/НС/ 13.11.2021 г. 

 

Относно: Регистриране на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14.11.2021г. 

 

Постъпили са заявления за регистрация на упълномощени представители, подадени от 

Юмер Мустафа Хамза, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
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СВОБОДИ“, с вх. № 446/13.11.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 

832 ПВР/НС от 29.10.2021 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 № 832 ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК – 

Пазарджик,   

РЕШИ: 

 

 

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на  ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на 

Политически предсавител на ДПС 
№ и дата на 

пълномощно 

1 Митко Георгиев Ангелов 191-194/12.11.2021 

 

 

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 +  

ЧЛЕНОВЕ: Ростислав Ангелов Венчев +  

 Атанас Петров Петров +  

 Антони Христосков Върбев +  

 Христо Николов Вълков +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стойко Николов Власев +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 окончателно решение.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

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

Зам.-Председател:                 Елена Кръстева Попова….......................................................... 


