
РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 
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Протокол № 30 – НС/07.04.2021 

 
Днес, 07.04.2021г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

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

Стефан Йорданов Димитров и членове: Цветанка Иванова Христоскова, Красимира 

Спасова Пейчева, Виржиния Такова Ангелова, Боряна Чавдарова Дунгарова, Виолета 

Стефанова Ценова, Али Ахмедов Чешмеджиев, Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева, 

Иванка Василева Гатина, Мария Николова Николова, Васил Стефанов Мезов и Сашо 

Асенов Гешев. 

  

Заседанието се председателства от Антони Върбев  -  Председател на комисията, 

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

докладва следния дневен ред:  
 

1. Постъпил сигнал с вх.№ 21-ЖС от 06.04.2021г. в 16:50 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

2. Постъпил сигнал с вх.№ 19-ЖС от 06.04.2021г. в 16:34 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

3. Постъпил сигнал с вх.№ 18-ЖС от 06.04.2021г. в 16:29 ч. по електронната 

поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

4. Постъпила е жалба с вх.№ 12-ЖС от 06.04.2021г. в 14:00 ч. , подадена от Лилия 

Цветанова Любенова, член на СИК № 131900200. 

5. Постъпила жалба с вх. № 13-ЖС от 05.04.2021г. в 18:30 ч., подадена от Никол 

Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

6. Постъпила е жалба с вх.№ 14-ЖС от 06.04.2021г. в 15:45 ч. , подадена от 

Георги Николов Павлов. 

7. Постъпила е жалба с вх.№ 15-ЖС от 06.04.2021г. в 15:33 ч. , подадена от 

Цветелина Атанасова Узунова. 

8. Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от 

Цвятко Константинов Стефанов. 

9. Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от 

Славка Панкова Стефанова. 

10. Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от 

Анастасия Георгиева. 

 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 

 

По точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

mailto:rik13@cik.bg


 

РЕШЕНИЕ  № 385– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх.№ 21-ЖС от 06.04.2021г. в 16:50 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпил сигнал с вх.№ 21-ЖС от 06.04.2021г. в 16:50 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на ПП 

„Републиканци за България“. 

В сигнала се твърди, че в протокола на избирателна секция  № 131900051 има 

некоректно въведени данни при преброяването и отчитането на вота от гласуването за 

ПП „Републиканци за България“. Като правно основание за подаване на сигнала е 

посочен чл.29, ал.1, т.15 във вр.с чл.26 от Изборния кодекс. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадения сигнал след разглеждане на 

представения от СИК № 131900051 протокол. Не са констатирани грешки при 

отчитането на гласовете на нито една от партиите и коалициите, регистрирани за участие 

в изборите за народни представители на 04.04.20021 г.  

Следва да се отбележи, че посочените в сигнала законови основания не 

съответстват на твърдените нарушения от страна на съответната комисия. Визираните в 

сигнала правни основания на чл.26 от ИК засягат разпоредбите за „Отпечатването на 

избирателните списъци“, а посочената разпоредба на чл.29, ал.1, т.15 от ИК въобще на 

съществува в правния мир. 

 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 



Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 386– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх.№ 19-ЖС от 06.04.2021г. в 16:34 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпил сигнал с вх.№ 19-ЖС от 06.04.2021г. в 16:34 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на ПП 

„Републиканци за България“. 

В сигнала се твърди, че в протокола на избирателна секция  № 131900022 има 

некоректно въведени данни при преброяването и отчитането на вота от гласуването за 

ПП „Републиканци за България“. Като правно основание за подаване на сигнала е 

посочен чл.29, ал.1, т.15 във вр.с чл.26 от Изборния кодекс. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадения сигнал след разглеждане на 

представения от СИК № 131900022 протокол. Не са констатирани грешки при 

отчитането на гласовете на нито една от партиите и коалициите, регистрирани за участие 

в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.  

Следва да се отбележи, че посочените в сигнала законови основания не 

съответстват на твърдените нарушения от страна на съответната комисия. Визираните в 

сигнала правни основания на чл.26 от ИК засягат разпоредбите за „Отпечатването на 

избирателните списъци“, а посочената разпоредба на чл.29, ал.1, т.15 от ИК въобще на 

съществува в правния мир. 

 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  



 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 387– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх.№ 18-ЖС от 06.04.2021г. в 16:29 ч. по 

електронната поща на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  

представител на ПП „Републиканци за България“. 

 

Постъпил сигнал с вх.№ 18-ЖС от 06.04.2021г. в 16:29 ч. по електронната поща 

на РИК Пазарджик, подаден от Анастасия Георгиева, упълномощен  представител на ПП 

„Републиканци за България“. 

В сигнала се твърди, че има съмнения за нарушения при преброяването и 

отчитането на вота от гласуването в област Пазарджик. Твърди се, че в секциите в село 

Калугерово и село Лесичово е изгаснал тока и бюлетините се броят на тъмно. Като 

правно основание за подаване на сигнала е посочен чл.29, ал.1, т.15 във вр.с чл.26 от 

Изборния кодекс. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадения сигнал. В РИК Пазарджик 

пристигнаха председателите, заместник-председателите и секретарите на секциите в 

село Калугерово и село Лесичово, които потвърдиха действително, че е прекъснало 

осветлението в секциите, но това е било краткотрайно, броенето е преустановено 

временно, и след подаване на захранването отново е продължило преброяването на 

бюлетините от вота. Преброяването на тъмно не се е случвало. 

Следва да се отбележи, че посочените в сигнала законови основания не 

съответстват на твърдените нарушения от страна на съответната комисия. Визираните в 

сигнала правни основания на чл.26 от ИК засягат разпоредбите за „Отпечатването на 

избирателните списъци“, а посочената разпоредба на чл.29, ал.1, т.15 от ИК въобще на 

съществува в правния мир. 

 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 388– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 12-ЖС от 06.04.2021г. в 14:00 ч. , подадена 

от Лилия Цветанова Любенова, член на СИК № 131900200. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 12-ЖС от 06.04.2021г. в 14:00 ч. , подадена от Лилия 

Цветанова Любенова, член на СИК № 131900200. В жалбата се твърдят няколко 

нарушения: 

1. председателя на СИК № 131900200 е агитирала гласоподавателите да гласуват 

машинно и е влизала с тях в стаичката. 

2. Председателят и заместник-председателя на СИК № 131900200 не са допуснали 

жалбоподателката при преброяването на бюлетините, като са й казали, че ще 

пречи. 

3. Председателят на СИК № 131900200 е подписала член от комисията, който не 

е присъствал. 

            



РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба след проведен 

разговор с председателя, заместник-председателя и секретаря на секцията. Същите 

увериха, че твърдените нарушения от страна на председателя на СИК № 131900200 не са 

извършени. Същата не е агитирала да се гласува чрез машината за електронно гласуване 

и не е влизала в тъмната стаичка, не е гонила никой от членовете на комисията при 

преброяването и отчитането на вота от гласуването, както и не е подписвала нито един 

от членовете, тъй като всички са стояли до края на преброяването на бюлетините. 

 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 389 – НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила жалба с вх. № 13-ЖС от 05.04.2021г. в 18:30 ч., подадена от 

Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД. 

 



Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 13-ЖС от 05.04.2021г. в 18:30 ч., подадена 

от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД 

 

В жалбата се твърди, че жалбоподателя Панчева е получила сигнал  от Магдалена 

Петрова Деянова- застъпник на ПП КОД за опит за фалшифициране на изборните 

резултати в СИК № 131900186 в с.Синитово, изразяващ се в следното:  

1. В заверено копие от протокола за отчитане на изборните резултати на СИК 

№131900186, което застъпника е получила от членовете на СИК се вижда, че на 

преференция 108 за КП ГЕРБ-СДС в полето за вот на хартия е записано числото 36, след 

което е поправено на 56.  

2. В заверено копие от протокола за отчитане на изборните резултати на СИК № 

131900186, което застъпникът е получил от членовете на СИК се вижда, че за 

преференциалния вот за кандидата на КП ГЕРБ-СДС, регистриран под номер 118 са 

записани 14 броя хартиени бюлетини, а при проверка на сканирания протокол на СИК 

№ 131900186 в страницата на ЦИК се вижда, че числото 14 е поправено на 10. 

След извършена проверка на представеното заверено копие от протокол на СИК 

№ 131900186 и на протокола, сканиран на страницата на ЦИК, РИК Пазарджик 

констатира следното:  

По точка първа от жалбата: Действително има лека поправка в посоченото 

квадратче, отразяващо броя на хартиените бюлетини с преференция за кандидата под № 

108, но РИК Пазарджик констатира, че правилното число действително е 56, тъй като 

при сумиране на общия брой преференции, дадени за КП ГЕРБ-СДС се получава числото 

131, което е реално записано в протокола и към което се прибавя числото 1 от 

квадратчето без преференции, за да се получи общия брой гласове за КП ГЕРБ-СДС- 132 

гласа, видно от страница 7 от протокола. Числата 131 от страница 15  и 132 от страница 

7  не са поправяни и кореспондират с всички контроли, които задължително се 

проверяват и спазват. С оглед това числото 36 не би могло да е реално такова, с оглед 

отчитане на изборния резултат по специалната програма на „Информационно 

обслужване“ АД, която не позволява разлика между числото по страница 7 от протокола– 

132 гласа за КП ГЕРБ-СДС и общия сбор на числата без преференции и с преференции 

на кандидатите на КП ГЕРБ-СДС на страница 15. 

По точка втора: Действително има лека поправка в посоченото квадратче, 

отразяващо броя на хартиените бюлетини с преференция за кандидата под № 118, но 

РИК Пазарджик констатира, че правилното число действително е 14, тъй като при 

сумиране на общия брой преференции, дадени за КП ГЕРБ-СДС се получава числото 

131, което е реално записано в протокола и към което се прибавя числото 1 от 

квадратчето без преференции, за да се получи общия брой гласове за КП ГЕРБ-СДС- 132 

гласа, видно от страница 7 от протокола. Числата 131  от страница 15  и 132 от страница 

7  не са поправяни и кореспондират с всички контроли, които задължително се 

проверяват и спазват. С оглед това числото 10 не би могло да е реално такова, с оглед 

отчитане на изборния резултат по специалната програма на „Информационно 

обслужване“ АД, която не позволява разлика между числото по страница 7 от протокола– 

132 гласа за КП ГЕРБ-СДС и общия сбор на числата без преференции и с преференции 

на кандидатите на КП ГЕРБ-СДС на страница 15.  

С оглед гореизложеното РИК Пазарджик приема: 



1.Вярното число записано под преференцията за кандидата под № 108 на КП 

ГЕРБ-СДС е 56 /петдесет и шест/. 

2.Вярното число записано под преференцията за кандидата под № 118 на КП 

ГЕРБ-СДС е 14 /четиринадесет/. 

 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 390– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 14-ЖС от 06.04.2021г. в 15:45 ч. , подадена 

от Георги Николов Павлов. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 14-ЖС от 06.04.2021г. в 15:45 ч. , подадена от Георги 

Николов Павлов. В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят е упражнил 

правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП „Републиканци 

за България“ с преференция № 106. След извършена справка в протокола, изготвен и 

подписан от СИК № 131900070 е установил, че вотът му не е отчетен. 



РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в 

протокола, изготвен и подписан от СИК № 131900070, има отчетени 5 /пет/ гласа за ПП 

„Републиканци за България“, 3 /три/ от тях с преференциален вот и 2 /две/ без 

преференция. Действително липсва преференция за № 106. Не е възможно да се установи 

нарушение на вота, тъй като както е посочено в жалбата, упражняването на глас в 

конкретния случай е направено на хартиена бюлетина и не е възможно да се установи 

дали действително е отбелязана преференция на бюлетината или същата е била без 

преференция, тъй като чувалите с бюлетините са запечатани и се съхраняват в 

помещението за съхранение на изборните книжа и материали, което е запечатано от 

комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това помещение се определя с решение на 

Централната избирателна комисия и РИК-Пазарджик няма достъп. 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 391– НС/07.04.2021г. 

 



Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 15-ЖС от 06.04.2021г. в 15:33 ч. , подадена 

от Цветелина Атанасова Узунова. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 15-ЖС от 06.04.2021г. в 15:33 ч. , подадена от 

Цветелина Атанасова Узунова. В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят 

е упражнил правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП 

„Републиканци за България“ с преференция № 102. След извършена справка в протокола, 

изготвен и подписан от СИК № 132000017 е установил, че вотът му не е отчетен. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в 

протокола, изготвен и подписан от СИК № 132000017, има отчетени 4 /четири/ гласа за 

ПП „Републиканци за България“, като всичките са с преференциален вот за № 102, 

1/една/ на хартия и 3 /три/ на машина. Не е възможно да се установи нарушение на вота, 

тъй като както е посочено в жалбата, упражняването на глас в конкретния случай е 

направено на хартиена бюлетина и, дори да се приеме, че наистина жалбоподателката е 

гласувала с преференция на хартиена бюлетина, не е възможно да се установи дали 

действително  другият гласоподавател, както се твърди в жалбата, е гласувал също на 

хартиена бюлетина или на машинна такава. РИК Пазарджик указва, че чувалите с 

бюлетините са запечатани и се съхраняват в помещението за съхранение на изборните 

книжа и материали, което е запечатано от комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това 

помещение се определя с решение на Централната избирателна комисия и РИК-

Пазарджик няма достъп. 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  



Отсъстващ- 2 

 

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  № 392– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена 

от Цвятко Константинов Стефанов. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко 

Константинов Стефанов. В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят е 

упражнил правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП 

„Републиканци за България“ с преференция № 102. След извършена справка в протокола, 

изготвен и подписан от СИК № 132000004 е установил, че вотът му не е отчетен. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в 

протокола, изготвен и подписан от СИК № 132000004, има отчетени 6 /шест/ гласа за ПП 

„Републиканци за България“, 5 /пет/ от тях на хартиена бюлетина с преференциален вот 

и 1 /една/ на машинно гласуване с преференциален вот. Действително липсва отчетен 

преференциален вот от хартиена бюлетина за № 102. Не е възможно да се установи 

нарушение на вота, тъй като както е посочено в жалбата, упражняването на глас в 

конкретния случай е направено на хартиена бюлетина и не е възможно да се установи 

дали действително е отбелязана преференция на бюлетината или същата е била без 

преференция, тъй като чувалите с бюлетините са запечатани и се съхраняват в 

помещението за съхранение на изборните книжа и материали, което е запечатано от 

комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това помещение се определя с решение на 

Централната избирателна комисия и РИК-Пазарджик няма достъп. 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  



 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 393– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена 

от Славка Панкова Стефанова. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка 

Панкова Стефанова В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят е упражнил 

правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП „Републиканци 

за България“ с преференция № 102. След извършена справка в протокола, изготвен и 

подписан от СИК № 132000004 е установил, че вотът му не е отчетен. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в 

протокола, изготвен и подписан от СИК № 132000004, има отчетени 6 /шест/ гласа за ПП 

„Републиканци за България“, 5 /пет/ от тях на хартиена бюлетина с преференциален вот 

и 1 /една/ на машинно гласуване с преференциален вот. Действително липсва отчетен 

преференциален вот от хартиена бюлетина за № 102. Не е възможно да се установи 

нарушение на вота, тъй като както е посочено в жалбата, упражняването на глас в 

конкретния случай е направено на хартиена бюлетина и не е възможно да се установи 

дали действително е отбелязана и каква преференция на бюлетината или същата е била 

без преференция, тъй като чувалите с бюлетините са запечатани и се съхраняват в 

помещението за съхранение на изборните книжа и материали, което е запечатано от 

комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това помещение се определя с решение на 

Централната избирателна комисия и РИК-Пазарджик няма достъп. 

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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 394– НС/07.04.2021г. 

 

Относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена 

от Анастасия Георгиева. 

 

Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от 

Анастасия Георгиева. В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят е 

упражнил правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП 

„Републиканци за България“ с преференция № 106. След извършена справка в протокола, 

изготвен и подписан от СИК № 131900076 е установил, че вотът му не е отчетен. 

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в 

протокола, изготвен и подписан от СИК № 131900076, има отчетени 3 /три/ гласа за ПП 

„Републиканци за България“, 1 /една/ от тях с преференциален вот и 2 /две/ без 

преференция, всичките на хартиена бюлетина. Действително липсва преференция за № 

106. Не е възможно да се установи нарушение на вота, тъй като както е посочено в 

жалбата, упражняването на глас в конкретния случай е направено на хартиена бюлетина 

и не е възможно да се установи дали действително е отбелязана преференция на 

бюлетината или същата е била без преференция, тъй като чувалите с бюлетините са 

запечатани и се съхраняват в помещението за съхранение на изборните книжа и 

материали, което е запечатано от комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това 

помещение се определя с решение на Централната избирателна комисия и РИК-

Пазарджик няма достъп. 



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 +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
Гласували – 13 

За – 13 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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............................................. 

 

 
 


