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 № 29 – ПВР/НС/14.11.2021 г.
Днес, 14.11.2021 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 и членове:, Атанас Петров Петров, Лъчезар Николаев Минев,
Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева, 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. Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и
продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 133200005 в Община Стрелча.
2. Заличаване на член на СИК 130300004 на територията на община Батак от КП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - Пазарджик за
произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г.,
поради несъвместимост, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т.1 от ИК.
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:

РЕШЕНИЕ № 289 – ПВР/НС/ 14.11.2021 г.
Относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от
ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 133200005 в Община
Стрелча
На 13.07.2021г. РИК Пазарджик е уведомена по телефона от председател на СИК
133200005 в гр. Стрелча, че СУЕМГ не е стартирало работа в 15:10 ч., за което е съставен
Констативен протокол /Приложение 4 от МУ и Приложение №5/.
С писмо изх. № ПВРНС-15-180/13.11.2021г. на ЦИК, заведено с вх. № 472/13.11.2021г.
във входящия регистър на РИК 13- Пазрджик, ЦИК уведомява РИК 13 - Пазарджик, че
следва да се вземе решение СИК № 133200005 да премина към гласуване с хартиени
бюлетини в хипотезата на чл.269 от ИК.
С оглед изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 1 и 2 и чл. 269, както и Решение 825
– ПВРНС / 29.10.2021 г. и писмо изх. № ПВРНС-15-180/13.11.2021г. на ЦИК, РИК Пазарджик
РЕШИ:
1. СИК № 133200005 в Община Стрелча да премине към гласуване с хартиени бюлетини.
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2. Секретарят на община Стрелча да предаде на СИК 133200005 формуляри от секционни
протоколи–Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм. СИК 133200005 да
върне на секретаря на общината предоставеният им формуляр от секционен протокол –
Приложение №101-ПВР-м и Приложение №109-НС-м., за което да се подпише приемопредавателен протокол.
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Йордан Кирилов Кожухаров
Петя Методиева Грозданова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Атанас Петров Петров
Лъчезар Николаев Минев
Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева
Иванка Василева Гатина
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойко Николов Власев

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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 № 290 – ПВР/НС/14.11.2021г.
Относно: Заличаване на член на СИК 130300004 на територията на община Батак от КП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - Пазарджик за
произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г.,
поради несъвместимост, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т.1 от ИК.
На основание чл.72, ал.1, т.5, чл.51 ал.2, т.5 и чл. 66, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и във
връзка с Решение № 95-ПВР/НС/27.10.2021 г., РИК-Пазарджик.
РЕШИ:
1. Поради несъвместимост извършва следното заличаване:
Секция №

Длъжност

Заличен

130300004

член

Милена Валентинова Хрисина

2. Анулира издаденото удостоверение на заличеното лице.
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
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длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Йордан Кирилов Кожухаров
Петя Методиева Грозданова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Атанас Петров Петров
Лъчезар Николаев Минев
Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева
Иванка Василева Гатина
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойко Николов Власев

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

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:
СЕКРЕТАР:

Йордан Кирилов Кожухаров.......................................................
Васвие Байрамалиева Мехмедова..............................................
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