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 № 42 – ПВР/НС 26.11.2021 г.
Днес, 26.11.2021 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,
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. Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на
специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на
нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
2. Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица,
община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените
избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на
21.11.2021 г.

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.
по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
РЕШЕНИЕ № 379 – ПВР/НС/26.11.2021г.
Относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на
работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с
произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 305-ПВР/ 17.11.2021 г.,
взето с Протокол № 35 – ПВР/ 17.11.2021 г. на РИК – ПАЗАРДЖИК, Решение № 542 –
ПВР/НС/16.09.2021 г. , Решение № 798 – ПВР/НС/25.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Пазарджик
РЕШИ:
Увеличава размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на
специалистите – технически сътрудници към РИК Пазарджик, като предвидения размер на
средствата за месеца не се надвишава, считано от 15.11.2021 г.
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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
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

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

Гласували – 13
За – 13
Против – 0
Отсъстващ- 0
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.
РЕШЕНИЕ № 380 – ПВР/НС/26.11.2021г.
по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва:
Относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с.
Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от
проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и
нов тур на 21.11.2021 г.
Постъпил е сигнал с вх. № 11-ЖС/25.11.2021г. в РИК Пазарджик, подаден от Борислав
Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище. В сигнала се твърди, че след разговор
със секретаря на община Панагюрище, същата е заявила, че следва да се предоставят от
членовете на СИК банкови сметки за да получат парите си. Никъде обаче в Решение на ЦИК
или РИК или на друг държавен орган няма изискване възнаграждението за участие в изборите
да получим заплащане по банков път. Няма как Община Панагюрище или която и да е друга
държавна институция да задължи членове на СИК да си открият банкова сметка понеже не
желая.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с чл. 97 от ИК, РИК
Пазарджик
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалбата подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с.
Елшица, община Панагюрище, като произнасянето по същата е извън компетентността и
правомощията на РИК Пазарджик.
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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
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

ЗА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРОТИВ

Гласували – 13
За – 13
Против – 0
Отсъстващ- 0
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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