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 № 31 – 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, Зам.-Председател – Елена Кръстева Попова и членове: Ростислав
Ангелов Венчев, Антони Христосков Върбев, Лъчезар Николаев Минев, Христо Николов
Вълков, 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. Сигнал с вх. № 9 – ЖС/14.11.2021г. на РИК Пазарджик, подаден по електронна поща
Темелко Пампов – гражданин.
2. Сигнал с вх. № 10 – ЖС / 14.11.2021г. на РИК Пазарджик, подаден по електронна поща
Александър Нелчев Иванов – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 299 – ПВР/НС/14.11.2021г.
Относно: Сигнал с вх. № 9 – ЖС/14.11.2021г.
електронна поща Темелко Пампов – гражданин.

на РИК Пазарджик, подаден по

Постъпил е сигнал с вх. № 9 – ЖС/14.11.2021г. на РИК Пазарджик, подаден на
електронната поща в 13,08 ч. от Темелко Пампов. В сигнала се твърди, че в избирателна
секция 131900192 с. Черногорово, са поставени по две кутии за разписки при машината за
гласуване и избирателите пускат разписките от гласуване за всеки от изборите в отделна урна
– в първата за избор на президент и вицепрезидент и във втората урна – за народни
представители.
По сигнала е извършена проверка по телефона като е разговаряно с председател на
СИК 131900192, като същият потвърди фактите, изложени в сигнала.
Чрез председателя на комисията са дадани изрични укказания да се прекрати
гласуването с урни за разписките от машината за всеки отделен избор и изборния процес
продължи, като се остави само една кутия, а другата бъде запечатана до края на изборния
ден.
С оглед на горното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК РИК Пазарджик
РЕШИ:
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УКАЗВА на председателя на избирателна секция 131900192 с. Черногорово, да се
прекрати поставянето на разписките от машината за всеки отделен избор в две отделни кутии
и изборния процес продължи, като за машината се остави една кутия, а другата бъде
запечатана до края на изборния ден.
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Йордан Кирилов Кожухаров
Петя Методиева Грозданова
Елена Кръстева Попова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Ростислав Ангелов Венчев
Антони Христосков Върбев
Лъчезар Николаев Минев
Христо Николов Вълков
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойко Николов Власев

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

Гласували – 10
За – 10
Против – 0
Отсъстващ- 3
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 № 300 – ПВР/НС/14.11.2021г.
Относно: Сигнал с вх. № 10 – ЖС / 14.11.2021г. на РИК Пазарджик, подаден по
електронна поща Александър Нелчев Иванов – упълномощен представител на КП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.
Постъпил е сигнал с вх. № 10 – ЖС / 14.11.2021г. на РИК Пазарджик, подаден на
електронната поща в 13:10ч от Александър Нелчев Иванов – упълномощен представител на
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. В сигнала се твърди, че в
избирателна секция 131900058 гр. Пазарджик са поставени по две кутии за разписки при
всяка от машините за гласуване и избирателите пускат разписките от гласуване за всеки от
изборите в отделна урна – в първата за избор на президент и вицепрезидент и във втората
урна – за народни представители. Към сигнала е приложен снимков материал, на който се
виждат две кутии, една машина за гласуване и част от членовете на СИК
По сигнала е извършена проверка по телефона, като е разговаряно с председател на
СИК 131900058, като същият потвърди фактите, изложени в сигнала .
Чрез председателя на комисията са дадени изрични указания да се прекрати
гласуването с урни за разписките от машината за всеки отделен избор и изборния процес
продължи, като за всяка от машините се остави по една кутия, а другата бъде запечатана до
края на изборния ден.
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На комисията е напомнено същото така да се обърне внимание на присъстващите в
изборно помещение представители и застъпници, да се спазват правилата за заснемане в
избирателните секции, съобразно разпоредбите на ИК, методическите указания и Решение №
931 ПВР/НС/ 12.11.2021г.
С оглед на горното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК Пазарджик
РЕШИ:
УКАЗВА на председателя на избирателна секция 131900058, гр. Пазарджик да се
прекрати поставянето на разписките от машината за всеки отделен избор в две отделни
кутии и изборния процес продължи, като за всяка от двете машини се остави по една
кутия, а другата бъде запечатана до края на изборния ден.
УКАЗВА на председателя на избирателна секция 131900058 гр. Пазарджик, да се
обърне внимание на присъстващите в изборно помещение представители и застъпници,
да се спазват правилата за заснемане в избирателните секции, съобразно разпоредбите
на ИК, методическите указания и Решение № 931 ПВР/НС/ 12.11.2021г.
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва:
длъжност
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

име
Йордан Кирилов Кожухаров
Петя Методиева Грозданова
Елена Кръстева Попова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Ростислав Ангелов Венчев
Антони Христосков Върбев
Лъчезар Николаев Минев
Христо Николов Вълков
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойко Николов Власев

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

Гласували – 10
За – 10
Против – 0
Отсъстващ- 3
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..............................................

3

