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Протокол № 29 – НС/ 04.04.2021 

 
Днес, 04.04.2021г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова, Зам. Председател – 

Емилия Танчева Мулешкова Зам. Председател – Стефан Йорданов Димитров и 

членове: Боряна Чавдарова Дунгарова, Мария Николова Николова, Красимира Спасова 

Пейчева, Виржиния Такова Ангелова, Виолета Стефанова Ценова, Цветанка Иванова 

Христоскова, Али Ахмедов Чешмеджиев, Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева, 

Иванка Василева Гатина, Сашо Асенов Гешев и Васил Стефанов Мезов. 

  

Заседанието се ръководи от Председателя на РИК Пазарджик Антони Върбев. 

Който, като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни 

решения,  докладва следния дневен ред:  

 

1. Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на 

територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за 

народни представители на 04.04.2021 г. 

2. Постъпила жалба с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., подадена от Никол 

Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

3. Постъпила жалба с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., подадена от Никол 

Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

4. Постъпила жалба с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., подадена от Никол 

Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

5. Постъпил сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по 

електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда 

Йорданова. 

6. Постъпил сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на телефонния 

номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от 

гр.Ракитово. 

7. Постъпила жалба с вх. № 6-ЖС от 04.04.2021г. в 11:00 ч., подадена от Никол 

Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

8. Постъпила жалба с вх. № 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от Тинко 

Василев, упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ. 

9. Постъпила жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, упълномощен 

представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“. 

10. Постъпила жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“. 
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11. Постъпила жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен 

представител на ПП „Републиканци за България“. 

12. Постъпила жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител 

на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

13. Постъпила жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител 

на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

14. Постъпил сигнал с вх. № 14-ЖС от 04.04.2021г. в 16:18 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Минчева. 

15. Постъпила жалба с вх.№13-ЖС от 04.04.2021г. в 16:01 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

16. Постъпила жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, упълномощен  

представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

17. Постъпила жалба с вх.№15-ЖС от 04.04.2021г. в 16:50 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

18. Постъпила жалба с вх.№17-ЖС от 04.04.2021г. В 17:31ч, подадена от Силвия 

Минчева, упълномощен представител на коалиция "Демократична България-

Обединение" 

19. Постъпила жалба с вх.№18-ЖС от 04.04.2021г. в 17:51ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител 

на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

20. Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС от 04.04.2021г., подаден от анонимен 

гражданин. 

 21. Произнасяне по жалба с вх. №20-ЖС от 04.04.2021г. в 20:35 часа, препратена 

по компетентност от ЦИК София  

 22. Постъпила жалба с вх.№21-ЖС от 04.04.2021г. в 20:50 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

            23. Постъпила жалба с вх.№22-ЖС от 04.04.2021г. в 21:56 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Надежда Йорданова, упълномощен  

представител на Коалиция „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  № 362  –  НС/04.04.2021 г. 

 

Относно : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на 

територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни 

представители на 04.04.2021 г. 

 

В деня на изборите постъпиха сигнали за неявили се членове и ръководен състав 

на СИК на територията на изборен район 13 – Пазарджишки. 

Като взе предвид изискванията на ИК, и на основание чл.72, ал.1, т.5 от 

Изборния кодекс, РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

1. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 130800044 

 

Муса Муса Бухов Зам.председател  

Преназначава 130800044 Петър Крумов Манзуров Зам.председател 1-РИК/04.04.2021  

2. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава  131900040 Мариана Христова Вълова председател  

Преназначава 131900040 Даниел Атанасов Ангелов педседател 2-РИК/04.04.2021  

3. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 131900086 Катя Данаилова Петрова  член  

Назначава 131900086 Анна Димитрова Шаркова член 3-РИК/04.04.2021  

4. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 131900031 Десислава Руменова 

Русева- Йорданова 

секретар  

Преназначава 131900031 Иванка Димитрова 

Петрова 

секретар 4-РИК/04.04.2021  

5. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 



Освобождава 130600001 Борис Стоянов Прикумов секретар  

Преназначава 130600001 Ани Атанасова Желева секретар 5-РИК/04.04.2021 

6. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 130600009 Станка Георгиева Таскова секретар  

Преназначава 130600009 Димитрия Борисова 

Ламбрева 

секретар 6-РИК/04.04.2021 

7. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 133900007 Мустафа Юсуф Мустафа секретар  

Преназначава 133900007 Мехмед Фаик Афуз секретар 7-РИК/04.04.2021 

8. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 133900005 Рефат Али Вехов член  

Назначава 133900005 Ибрахим Мехмед Орцев член 8-РИК/04.04.2021 

9. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 131900073 Валентина Стоева 

Корсемова 

секретар  

Преназначава 131900073 Мариела  Радкова  

Иванова 

секретар 9-РИК/04.04.2021 

10. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 132900006 Янко Валентинов Борисов член  

Назначава 132900006 Стойчо Еленков Михайлов член 10-РИК/04.04.2021 

11. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 131900033 Милчо Найденов Дудов Зам.председател  

Преназначава 131900033 Мария Събева Каяджиева Зам.председател 11-РИК/04.04.2021 

12. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 



дата 

Освобождава 131400007 Теодор Георгиев Калеев Зам.председател  

Преназначава 131400007 Мехмед Ремзи Хъдър Зам.председател 12-РИК/04.04.2021 

13. № на Секция Имена Длъжност № на 

Удостоверение и 

дата 

Освобождава 132000004 Спаска Делчова 

Арбалиева 

Секретар  

Преназначава 132000004 Костадинка Иванова 

Сурлекова 

Секретар 13-РИК/04.04.2021 

 

 

2.Да се издадат нови удостоверения с номерация, започваща от цифра 1 

/арабско/, тире, РИК, наклонена черта, дата 04.04.2021 г.  

 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

 



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

 

РЕШЕНИЕ  № 363 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., подадена от 

Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

 

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., 

подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

В жалбата се твърди, че в СИК № 132100009 в ОУ „Патриарх Евтимий“ в 

гр.Пещера има процеп в стаичката за гласуване, през който членовете на СИК виждат 

за коя партия се гласува. 

След проведен телефонен разговор между Боряна Дунгарова –член на РИК и 

председателя на СИК № 132100009 Елена Тилева се установи, че процеп в паравана за 

гласуване няма. Касае за гласоподавател, който е извадил телефона си в стаята за 

гласуване и  членовете на СИК са му направили забележка, като са поискали от него да 

прибере телефона си, тъй като заснемането на вот е нарушение на изборния процес. 

Това обстоятелство е установено, защото през плата на паравана се вижда силуета на 

гласуващия.  

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

 

1.Оставя без уважение подадената жалба, поради липса на  нарушение на 

Изборния кодекс. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 



 

Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 364 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., подадена от 

Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

 

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., 

подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

В жалбата се твърди, че в СИК № 132400029 в читалището в с.Симеоновец, 

общ.Септември, кметът на селото Бонка Пенкова Атанасова стои в коридора пред 

изборното помещение и агитира гражданите, които идват да упражнят своя вот да 

гласуват за кандидата от листата  на ГЕРБ Десислава Костадинова.  

След проведен телефонен разговор между Васвие Мехмедова –секретар на РИК 

Пазарджик и председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева се установи, че 

действително лицето Богданка /посочена като Бонка/ Пенкова Атанасова се намира в 

коридора пред изборното помещение. Същата обаче се намирала там в качеството си на 

упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС и при направена проверка от 

председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева беше установено, че същата не 

извършва агитационни действия.  

 РИК Пазарджик извърши проверка и установи, че действително Атанасова е 

регистрирана като упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно 

Решение № 311-НС от 02.04.2021г. на РИК Пазарджик. Проведен е телефонен разговор 

между Васвие Мехмедова –секретар на РИК Пазарджик и Богданка Пенкова Атанасова, 

като на последната е напомнено обстоятелството, че агитацията в изборния ден пред 

изборните помещения е забранена. 

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

1.Оставя без уважение подадената жалба, поради липса на  нарушение на 

Изборния кодекс. 

 

 

 



РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

По точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 365 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., подадена от 

Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., 

подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

В жалбата се твърди, че в СИК № 132400029 в читалището в с.Симеоновец, 

общ.Септември, кметът на селото Бонка Пенкова Атанасова стои в коридора пред 

изборното помещение и агитира гражданите, които идват да упражнят своя вот да 

гласуват за кандидата от листата  на ГЕРБ Десислава Костадинова. Освен това същата 

носи бадж „ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕРБ-СДС“, като се твърди, че същата не е регистрирана 

в регистъра като представител на ГЕРБ-СДС. 

По първата част на жалбата РИК Пазарджик вече се произнесе с Решение №364–

НС от 04.04.2021г. След проведен телефонен разговор между Васвие Мехмедова –

секретар на РИК Пазарджик и председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева 

се установи, че действително лицето Богданка Пенкова Атанасова се намира в 

коридора пред изборното помещение и носи бадж „ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕРБ-СДС“. На 



Атанасова е обяснено, че представителите действително имат право да носят бадж с 

надпис „Представител“ , но на него не трябва да бъде изписано името на политическата 

сила, защото това се счита за агитация, каквато в изборния ден е забранено.  

С оглед гореизложеното Атанасова е отстранена временно от коридора в 

предизборното помещение, докато не премахне надписа „ГЕРБ-СДС“ от баджа си, като 

същата има право да се върне на мястото си след това. 

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

Отстранява временно от коридора пред изборното помещение на СИК 

№132400029 в читалището в с.Симеоновец, общ.Септември Богданка Пенкова 

Атанасова, докато същата не премахне надписа „ГЕРБ-СДС“ от баджа си. След това 

Атанасова има право да се завърне на мястото си и да продължи да упражнява 

задълженията си в рамките на разпоредбите на Изборния кодекс. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 366 – НС/04.04.2021г. 

Относно: Постъпил сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по 

електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда Йорданова.  



Постъпил е сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по 

електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда Йорданова.  

В него се твърди, че в СИК № 131900067 и №131900068  в СУ „Г.Бенковски“  в 

гр.Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 99, не е направен отразък на печата на двете 

секции.  

След направена проверка РИК Пазарджик установи, че отрязък от печата е 

направен и в двете секции, за което обстоятелство са съставени съответните протоколи. 

Отрязъкът на печата на СИК №131900068  е по-слабо видим, но е реален и прави същия 

уникален, съгласно изискванията на закона. 

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Няма извършено нарушение на Изборния кодекс. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

 

 

 



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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 367 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на 

телефонния номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от 

гр.Ракитово.  

Постъпил е сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на 

телефонния номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от 

гр.Ракитово.  

В него се твърди, че в гр.Ракитово пред изборните секции СИК № 132400005 и 

№132400005 обикаля бял бус марка Мерцедес с рег. № СА 3991 НС, върху стъклата на 

който са поставени плакати на партия ДПС с № 9.  

Атанаска Пенчева-Балутева- член на РИК Пазарджик проведе разговор с 

председателя на СИК № 132400005 Ахмед Крончев, който излезе пред изборните 

помещения, обиколи в радиус от 100 метра и не установи наличие на такъв бус. На 

Крончев беше указано в случай, че види този бус с посочените агитационни материали 

на него, да изиска от водача на същия да свали незабавно материалите и в случай на 

отказ от водача да извърши това, да сигнализира РИК Пазарджик за предприемане на 

по-нататъшни действия. 

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Няма извършено нарушение на Изборния кодекс. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

Длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  



 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

По точка 7 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 368 – НС/04.04.2021г. 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 6-ЖС от 04.04.2021г. в 11:00 ч., подадена от 

Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 6-ЖС от 04.04.2021г. в 11.00 ч., 

подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

В жалбата се твърди, че в СИК № 132400029 в читалището в с.Симеоновец, 

общ.Септември, кметът на селото Богданка Пенкова Атанасова е изпратила лицето 

Павлина Младенова да агитира вместо нея. Твърди се, че Младенова спира жителите на 

с.Симеоновец пред сградата, където се намира избирателната секция и им дава 

указания за кого да гласува. 

На място беше извършена проверка от Васвие Мехмедова- секретар на РИК 

Пазарджик и Стефан Димитров- зам.председател на РИК Пазарджик, по време на която 

беше установена следната фактическа обстановка: Посочените лица не бяха намерени 

около и в изборното помещение на СИК № 132400029. Проведен е разговор с 

председателя на секцията Антоанета Борисова Кръстева, която заяви, че скоро не е 

виждала тези лица около и в секцията, нито пък ги е виждала да агитират 

гласоподаватели. Освен това представителите на РИК Пазарджик разговаряха със 

застъпник Ангел Лазаров, който също потвърди тези обстоятелства. За извършената 

проверка е съставен констативен протокол, който е част от образуваната по жалбата 

преписка.  

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не установява извършване на нарушение на Изборния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

 
По точка 8 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 369 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от 

Тинко Василев, упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ. 

 

Постъпила е жалба по електронната поща на РИК Пазарджик регистрирана с вх. 

№ 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от електронната поща на Тинко Василев, 

упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ. 

В жалбата се твърди, че в огромна част от СИК, след машинно гласуване от 

страна на избирателите, членовете на СИК не отбелязват в избирателните списъци с 

буквата „М“, че съответният избирател е гласувал машинно. Счита, че това е 

нарушение на ИК, което следва да бъде преустановено. 

РИК Пазарджик констатира, че разпоредбата на чл.268, ал.5 от ИК  противоречи 

на разпоредбата на чл.268, ал.6 от ИК.  Беше проведен разговор между Иванка Гатина –

член на РИК Пазарджик и Цветанка Георгиева-отговорник от ЦИК за област 

Пазарджик, която изрази становището на ЦИК по този въпрос, а именно: Поради 



констатираното противоречие между двете разпоредби на закона не следва да се 

записва буквата „М“ при машинното гласуване на даден избирател. 

На следващо място РИК Пазарджик счита, че незаписването на буквата „М“  в 

избирателния списък не представлява съществено нарушение на Изборния кодекс и 

същото няма да доведе до опорочаване на изборните резултати и правилното отчитане 

на гласовете на избирателите за съответната политическа сила.  

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Оставя без уважение подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

 

 

 
По точка 9 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 370– НС/04.04.2021г. 



 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, 

упълномощен представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“. 

 

Постъпила е жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, упълномощен представител 

на Коалиция „Демократична България –Обединение“. 

В жалбата се твърди, че днес в района на СИК № 132900006 в гр.Септември, 

бул.“България“ № 42 в СУ „Хр.Ботев“ се извършва нарушение на изборния процес, 

изразяващо се в наличието на голям винилов транспарант на ПП ГЕРБ-СДС, който е 

поставен на около 20 м. от входа на изборната секция.  

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на СИК № 132900006 Ива 

Дачева, която заедно с други членове на секционната комисия и в присъствието на 

полицая, който охранява секцията извършиха замерване на разстоянието от входа на 

сградата, в която се намира избирателното помещение до поставения транспарант на 

ПП ГЕРБ-СДС. Констатирано беше, че измереното разстояние е 52 метра, поради което 

наличието на цитирания транспарант в гр.Септември, бул.“България“ № 42 не е 

нарушение на разпоредбата на чл.184, ал.1 от ИК.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  във връзка с чл.184, ал.1 

от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  



 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 
По точка 10 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 371– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, 

упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“. 

 

Постъпила е жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, упълномощен 

представител на Коалиция „БСП за България“. 

В жалбата се твърди, че в три секции на територията на община Пещера, 

съответно №132100009, №132100011 и №132100017 избиратели са заснели своя вот, 

това е установено от секционната комисия и бюлетините на тези избиратели са обявени 

за недействителни по чл.227 от ИК, за което са съставени протоколи от СИК.  

В жалбата се твърди, че са налице груби нарушения на изборния процес, което 

компрометирало тайната на вота. 

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателите на посочените комисии, 

които потвърдиха, че бюлетините на избирателите, които са заснели своя вот, са 

обявени за недействителни по чл.227 от ИК, за което са съставени протоколи.  

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  във връзка с чл.227от 

Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  



 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 
По точка 11 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 372– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, 

упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпила е жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен 

представител на ПП „Републиканци за България“. 

В жалбата се твърди, че днес в района на СИК № 131900060 и СИК № 

131900061, и двете в гр.Пазарджик, училище „Георги Сава Раковски“, в 12:00 часа на 

04.04.2021 г. едно и също лице придружава повече от 3 /три/ лица под предлог, че са 

неграмотни до изборните секции, за да гласуват, като им казва цифрата 9 /девет/. В 

жалбата не се посочва името на лицето, като се твърди, че същото е от ромски 

произход, на видима възраст около 50 години, с качулка и тъмни дрехи. 

РИК Пазарджик, в присъствието на органите на ОД на МВР, извърши проверка 

по така постъпилата жалба. Членовете на СИК № 131900060 и СИК № 131900061 в 

разговори с представителите на РИК Пазарджик декларираха, че подобно лице не е 

стъпвало на територията и на двете секции. Изборният процес протича нормално от 

откриване на изборния ден, като представителите на МВР потвърдиха същото. За 

проверката бе съставен Констативен протокол. 

 



С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 373– НС/04.04.2021г. 

Относно: Постъпила жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч.. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

В жалбата се твърди, че „В избирателна секция 69  лица се подписват на по две 

места. Като после в протокола се разтягат стрелкички нагоре надолу.“ 



РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на посочената 

избирателна комисия 131900069 - Олга Радкова, която обясни, че избирателите се 

подписват само на едно място в избирателния списък. Само веднъж се е наложило 

поставянето на стрелка поради полагане на подпис от избирателя на неправилно място 

в избирателния списък. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

Длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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. 

 
По точка 13 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 374– НС/04.04.2021г. 

 



Относно: Постъпила жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

В жалбата се твърди, че в избирателни секции  131900068 и 131900069  не са 

маркирани печатите на СИК. 

След направена проверка РИК Пазарджик констатира, че вече се е произнесла 

със свое Решение №366-НС от 04.04.2021г. относно печата на СИК 131900068. 

След проведен разговор с председателя на СИК 131900069- Олга Радкова, РИК 

Пазарджик установи, че печатът на тази секция  е маркиран и макар белегът да е по-

слабо видим, същият е реален и прави печата уникален, съгласно изискванията на 

закона. Съставен е протокол за маркирането на печата и на него са положени 3 бр. 

отпечатъци. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

Длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 
По точка 14 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 375– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. № 14-ЖС от 04.04.2021г. в 16:18 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Минчева. 

 

Постъпил е сигнал с вх.№ 14-ЖС от 04.04.2021г. в 16:18 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Минчева, в който сигнал се твърди, че е 

получен сигнал, че в секция № 131900081 в гр.Пазарджик, VI ОУ „Любен Каравелов“ 

на ул.“Панайот Волов“ връщат хора, регистрирани да гласуват в чужбина, като не им се 

предоставят декларация № 17-НС. Върнати са трима души, защото не знаят какво да 

правят самите те. 

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на СИК № 131900081, 

който увери, че действително има такива върнати избиратели. РИК Пазарджик е дала 

указания на съответния председател на СИК № 131900081 такива хора да гласуват с 

Приложение № 17-НС от изборните книжа, като след дадените указания един 

гласоподавател вече е гласувал по този указан начин. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  



 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 
По точка 15 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 376– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх.№13-ЖС от 04.04.2021г. в 16:01 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, 

упълномощен  представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№13-ЖС от 04.04.2021г. в 16:01 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на 

ПП „Републиканци за България“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №131900001 – Регионална 

библиотека „Никола Фурнаджиев“ гр.Пазарджик, урната за гласуване не е запечатана 

по надлежния ред. 

РИК Пазарджик извърши проверка на място, за която е съставен констативен 

протокол от членовете на комисията - Васил Мезов и Али Чешмеджиев. При 

извършената проверка е констатирано, че избирателната кутия и кутията за отрязъците 

от бюлетините са запечатани с хартиени ленти, подписани от членовете на СИК и  

подпечатани с печата на комисията. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  



ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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  

 

По точка 16 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 377– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, 

упълномощен  представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, упълномощен  

представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №131900041 – Спортна зала 

„Младост“ гр.Пазарджик е изгонен без никакво основание представител на Коалиция 

„Демократична България –Обединение“. 

РИК Пазарджик извърши проверка по жалбата и установи от проведения 

разговор с председателя на избирателната комисия, че представителят на Коалиция 

„Демократична България -Обединение“ е заснемал с телефона си вътре в помещението 

на избирателната комисия. Председателят на комисията два пъти му е направил 

забележка да преустанови заснемането в помещението и след като представителят на 

Коалиция „Демократична България -Обединение“ е продължил да заснема, той е 

отстранен от комисията.  

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

 

 



РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 17 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 378– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх.№15-ЖС от 04.04.2021г. в 16:50 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, 

упълномощен  представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№15-ЖС от 04.04.2021г. в 16:50 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на 

ПП „Републиканци за България“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №132000004 – ОУ „20-ти Април“ 

ул.“Никола Мареков“ №8, гр.Панагюрище, заместник-председателят на комисията не е 

допуснал Цвятко Константинов Стефанов като придружител на баща му Константин 



Цвятков Стефанов, който има решение на ТЕЛК , а вместо него е посочил лице- 

застъпник, което да го придружи и да му съдейства при гласуването. 

РИК Пазарджик извърши проверка  и след разговор с председателя на СИК  

№132000004 –Кирил Найденов установи, че лицето Константин Цвятков Стефанов е 

гласувал без придружител. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 18 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 379– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. № 17-ЖС от 04.04.2021г. в 17:31 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Запрянова Минчева, 

упълномощен  представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 



 

Постъпил сигнал с вх. № 17-ЖС от 04.04.2021г. в 17:31 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подаден от Силвия Запрянова Минчева, упълномощен  

представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

В сигнала се твърди, че в избирателна секция  № 132000009 клуб на Пенсионера, 

ул.Д.Наплатанов № 2 има проблем с машинното гласуване, като отбелязването на 

екрана на мишината не отговаря на отрязъка. 

РИК Пазарджик извърши проверка по сигнала и установи от проведения 

разговор с председателя на избирателната комисия № 132000009, че по конкретния 

посочен казус гласоподавател е гласувал чрез машината за гласуване, като е отбелязал 

преференция за кандидат, издадена е разписка от машината, чул се е звуковия сигнал за 

отчетен вот, и след това гласоподавателят се е обърнал към секционната избирателна 

комисия, казвайки че е направил грешка при избора си и иска да му се разреши да 

гласува повторно. СИК № 132000009 е обяснила, че не е възможно вече да направи 

промени, както и да гласува повторно, тъй като подадения от него глас вече е отчетен. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 19 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  №380– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх.№18-ЖС от 04.04.2021г. в 17:51ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№18-ЖС от 04.04.2021г. в 17:51ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция №130800004 гр.Велинград са 

доставени по-малко хартиени бюлетини отколкото са регистрираните избиратели по 

списък, както и че е отказано да се даде колко точно по-малко са доставените хартиени 

бюлетини. 

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на посочената 

избирателна комисия 130800004 –Христо Нистеров, който обясни, че упълномощеният 

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ се е държал изключително арогантно, искал е да 

извършва проверка в избирателните им книжа  и да установява броя на избирателите в 

секцията и на доставените бюлетини, но това му е отказано. В комисията има 

достатъчен брой хартиени бюлетини, наред с това в секцията се гласува и машинно. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

Длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  



 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 20 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 381 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС от 04.04.2021г., подаден от анонимен 

гражданин. 

 

В електронната поща на РИК-Пазарджик е постъпил сигнал вх. №19-ЖС от 04.04.2021г., 

подаден от анонимен гражданин.  

В сигнала се твърди, че във фейсбук група „Аз съм от Пазарджик“ се извършва агитация чрез 

подбуждане към расизъм от лицето Екатерина Кънчева, свързано с БСП Пещера. Приложени са 

линкове към профила и, както и към материал, от който е видно, за коя партия работи.   

 След извършената проверка РИК ПАЗАРДЖИК установи, че сигналът се основава и визира 

публикуването на материал в социалната мрежа фейсбук, във фейсбук група „Аз съм от 

Пазарджик“, а според §1, т. 15 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, 

туитър и други подобни. 

В случая разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в 

социалните мрежи съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на 

законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат на 
разглеждане. 

Като взе предвид направените с проверката констатации и на основание чл.87, ал.1 т.22  от 

Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

ОСТАВЯ  БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилия сигнал с вх. №19-ЖС от 04.04.2021г., подаден от 

анонимен гражданин, тъй като при извършената проверка  не се установи нарушение на разпоредбите 

на Изборния кодекс. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  



ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

 

 
 

 

По точка 21 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

 

РЕШЕНИЕ  № 382 – НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. №20-ЖС от 04.04.2021г. в 20:35 часа, 

препратена по компетентност от ЦИК София. 

 

В електронната поща на РИК-Пазарджик е постъпила жалба с вх. №20-ЖС от 

04.04.2021г., препратена по компетентност от ЦИК София, която жалба е подадена от 

Камелия Иванова Георгиева. В жалбата се твърдят няколко нарушения: 

1. На стълбовете по ул.Тончо Чуненски в с.Елшица са разлепени плакати на 

политически партии в нарушение на заповедта на кмета на Панагюрище и с 

подкрепата и с бездействието на кмета на с.Елшица. Моли се за глоби и 

премахване на плакатите.  

2. в СИК № 131900096 до СИК № 131900098 са напуснали изборните помещения 

и са заминали по домовете, без да запечатат изборните помещения.  

3. В РИК Пазарджик в община Пазарджик се сменят членове на СИК без 

решенията да са публикувани на интернетстраницата на РИК 



4. Множество жалби на жители на града, каквато е и жалбоподателката изобщо 

не се разглеждат от ЦИК, а са за явни нарушения на Изборния кодекс, а се 

вземат решения, че нарушения няма. 

Доказателства не се сочат. 

 

РИК Пазарджик назначи проверка по така постъпилата жалба и след извършването й 

се установи следното: 

По т.1 от жалбата – към жалбата не е представен доказателствен материал относно 

твърдяното нарушение. Освен това жалбата е постъпила по електронната поща на РИК 

Пазарджик в 20:35 часа, след приключване на изборния ден. 

По т.2 от жалбата – след извършена проверка в телефонен разговор с председателите 

на от СИК № 131900096 до СИК № 131900098 се установи, че всички членове на посочените 

изборни секции са били в изборните секции по време на изборния ден. Следва да се посочи, 

че посочените секционни избирателни комисии са назначени да отговарят за гласуването на 

избиратели, които се намират в КОВИД отделения на територията на лечебни заведения и 

към момента на постъпване на сигнала в РИК Пазарджик изборният ден е приключил за тези 

секции, членовете са предали изборните книжа и документи и работата им е приключила. 

По т.3 от жалбата – твърдяното нарушение от страна на РИК Пазарджик е 

изключително общо казано, без да е конкретизирано за кои членове става въпрос и кои 

решения на комисията не са публикувани. На следващо място следва да се посочи, че видно 

от интернет страницата на РИК Пазарджик ВСИЧКИ решения за замени се публикуват 

своевременно на електронната страница на комисията. Подобни твърдения РИК Пазарджик 

счита за голословни. 

По т.4 от жалбата – РИК Пазарджик не е компетентна да се произнася по жалби, 

отправени към Централната избирателна комисия. 

  

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което ОСТАВЯ  БЕЗ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  



 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

 

 
 

По точка 22 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 383– НС/04.04.2021г. 

 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх.№21-ЖС от 04.04.2021г. в 20:50 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, 

упълномощен  представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№21-ЖС от 04.04.2021г. в 20:50 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на 

ПП „Републиканци за България“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №131900058 – ОУ „20-ти Април“ 

ул.“Никола Мареков“ №8, гр.Панагюрище, заместник-председателят на комисията не е 

допуснал Цвятко Константинов Стефанов като придружител на баща му Константин 

Цвятков Стефанов, който има решение на ТЕЛК , а вместо него е посочил лице- 

застъпник, което да го придружи и да му съдейства при гласуването. 

РИК Пазарджик извърши проверка  и след разговор с председателя на СИК  

№132000004 –Кирил Найденов установи, че лицето Константин Цвятков Стефанов е 

гласувал без придружител. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 



Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

По точка 23 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва:  

РЕШЕНИЕ  № 384– НС/04.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх.№22-ЖС от 04.04.2021г. в 21:56 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Надежда Йорданова, 

упълномощен  представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

 

Постъпила е жалба с вх.№22-ЖС от 04.04.2021г. в 21:56 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подадена от адв.Надежда Йорданова, упълномощен  представител 

на Коалиция „Демократична България -Обединение“. 

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №131900081 – VI ОУ „Любен 

Каравелов“ на ул.“Панайот Волов“ не се спазва реда за броене на бюлетини, зачетена е 

бюлетина за 28 в нея, която не е отбелязана с „Х“ или със знак „V”. 

РИК Пазарджик извърши проверка по жалбата и установи от проведения 

разговор със заместник-председателя на избирателната комисия, че действително е 

имало спор във връзка с една бюлетина, но комисията е заседавала и е взела решение, 



че бюлетината е действителна. На СИК № 131900081 е указано да показват бюлетините 

на присъстващите, за да е видно какъв е гласа, но само комисията да взема решение 

дали конкретна бюлетина е действителна или не е. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  

РИК – Пазарджик,  

РЕШИ: 

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение 

подадената жалба. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 15 

За – 15 

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.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев.......................................................  

 

 

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова.............................................. 


