
РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 

 гр.Пазарджик,Бул.”България” №2,ет.2;  тел: 034/ 44 55 69;  

тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail:  RIK13@is-bg.net  

 

ПРОТОКОЛ  

№ 1-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

Днес, 06.04.2019 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги Лазаров 

Добрев, Зам. председател: Васил Стефанов Мезов, Зам-председател: Цветелина 

Максимова Абаджиева, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Янчо 

Николов Дрянов, Сашо Асенов Гешев, Иванка Николаева Лумбева-Гавурова, Диана 

Ангелова Тумбева, Виолета Стефанова Ценова, Атанаска Стоичкова Гочева, Цветанка 

Иванова Христоскова-Гаджева, Петър Георгиев Мулешков, Златина Красимирова 

Мартинова, Стойко Николов Власев, Ивайла Николова Георгиева 

Заседанието се председателства от Георги Добрев - Председател на комисията, 

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

решения, докладва следния дневен ред: 

1. Вземане на Решение относно номерацията на Решенията на Районна избирателна 

комисия и приемане Правилник за организацията и дейността на Районна избирателна 

комисия за произвеждането за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

2. Вземане на Решение относно начина на обявяването на решенията на районна 

избирателна комисия - Пазарджик за произвеждане на  избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.  

3. Вземане на Решение относно включващите общини в Тринадесети  район –

Пазарджишки  и разпределяне между членовете на комисията – отговорници във връзка 

с контрола по организацията и дейността по произвеждане на  избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. 

4. Вземане на Решение относно Процесуалното представителство на РИК Пазарджик. 

5. Вземане на Решение относно създаване на работни групи на РИК Пазарджик.  

6. Вземане на Решение относно структурата и съдържанието на единната номерация 

на избирателните секции в Република България за изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

7. Вземане на Решение относно реквизитите и начина на защита на печата на РИК 

Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

8. Вземане на Решение относно утвърждаване на график на дежурствата на РИК - 

Пазарджик за произвеждане на изборите за  членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

9. Вземане на Решение относно определяне на специалист-експерти и специалист-

технически сътрудници към РИК Пазарджик във връзка с подготовката  и  

произвеждане на изборите за   членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

mailto:13@is-bg


10. Вземане на Решение за определяне член от комисията за маркиране на печатите на 

районната избирателна комисия  за произвеждане на изборите за  членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

11. Вземане на Решение относно броя на членовете на секционните избирателни 

комисии в Тринадесети район-Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията.         

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: номерацията на решенията на Районна избирателна комисия и приемане 

Правилник за организацията и дейността на Районна избирателна комисия за 

произвеждането за изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

 Взетите от РИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри. 

1. Решенията  се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се 

добавя едно   „ЕП“ – за избори за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26.05.2019 г . 

2. Номерацията на решенията на Районната избирателна комисия започва с №1 

3. УТВЪРЖДАВА: 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 

НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на дейността на Районната 

избирателна комисия Пазарджик (РИК, комисията), специалист-експертите и 

специалист-техническите сътрудници към нея. 

Чл. 2. (1) Комисията за произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г  

 (2) При осъществяване на своята работа комисията ще има  три  печата,  с 

кръгла форма с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК 

ПАЗАРДЖИК 13“. В пръстена се изписва  и текстът „Избори ЕП 2019“.   

Чл. 3. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на 

върховенството на закона, равнопоставеност на членовете, публичност и прозрачност. 

Глава втора 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

Раздел І 

Състав и правомощия на Комисията 



Чл. 4.   (1) Комисията е колективен орган в състав, определен в Изборния кодекс. 

            (2) Мандатът на комисията е за срока за произвеждане на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от 06.04.2019 г. до 14 

дни включително от провеждането на изборите (9 юни 2019 г.). 

Чл. 5. Комисията осъществява правомощия, уредени в Изборния кодекс, както и в 

свързаните с тях нормативни актове. 

Чл. 6. (1) Председателят на Комисията: 

1. представлява комисията; 

2. организира и ръководи дейността на комисията, като насрочва, предлага проект за 

дневен ред и ръководи заседанията на комисията; 

3. подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция 

заедно със секретаря; 

4. подписва договори с експерта и техническите сътрудници, подпомагащи комисията; 

5. разпределя преписките между членовете на комисията или формираните от състава й 

работни групи, определени с решение на Комисията; 

6. командирова членовете на Комисията; 

7. утвърждава всички приети решения на Комисията; 

8. изпълнява и други функции, които са му възложени съгласно нормативната уредба, 

този правилник или по решение на комисията. 

   (2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от 

заместник-председателите, а при отсъствие и на заместник-председател – от неин член, 

определен с решение на комисията. 

Чл. 7. При отсъствие на председателя, заместник-председателите определеният член 

ръководи заседанията на Комисията и подписва решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция заедно със секретаря. 

Чл. 8. Секретарят подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата 

кореспонденция  заедно с Председателя. При отсъствие на секретаря те се подписват от 

заместник-председател, а при отсъствие и на заместник-председатели – от определен от 

Комисията неин член. 

Чл. 9. Членовете на Комисията са равнопоставени и осъществяват дейността си 

съобразно действащото законодателство и решенията на Комисията. 

Чл. 10. (1) За изпълнение на определени задачи комисията може да привлича лица в 

качеството им на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници. 

            (2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях 

договор. 

Чл. 11. (1) Комисията формира от своя състав работни групи за подпомагане на нейната 

дейност. 

            (2) Броят, съставът и ръководството на работните групи се определят с решение 

на Комисията. 

            (3) В дейността на работните групи могат да участват и членове на Комисията, 

които не са включени в техния състав. 

Раздел IІ 

Организация на заседанията 
Чл. 12. (1) Комисията приема своите актове на заседания. 

            (2) Заседанията на Комисията се провеждат в сградата, в която Комисията 

осъществява своята дейност. По решение на Комисията заседанията могат да се 

провеждат и в друго населено място или в друга сграда. 

            (3) Дежурните членове за деня при постъпване на документи в РИК, са длъжни 

да уведомят Председателя на комисията, който да свика заседание, като уведоми 



своевременно всички членове по телефона и чрез съобщение на e-mail. Същото се 

поставя на общодостъпно място съгласно Раздел II от ИК. 

Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията са законни, когато на тях присъстват повече от 

половината от нейните членове. 

             (2) За заседанията на Комисията се съставя протокол, който се подписва от 

присъстващите на заседанието членове на комисията.  Протоколът и взетите с него 

решения се публикуват на интернет страницата на комисията, а само решенията на 

обявеното място в сградата където се помещава комисията. 

             (3) Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез 

интернет страницата й. 

Чл. 14. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния 

председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя 

заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател. 

Чл.15 Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон, или по електронен адрес.  

Чл.16. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията 

преди заседанието. 

Чл.17. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска 

гласуване „въздържал се“. 

Чл.18. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го 

подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

Чл.19 Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят 

„особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

Чл.20 (1) Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети 

от присъстващите членове. 

          (2) Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото 

мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне  

съгласно чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията 

се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения 

в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В 

диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, 

изр. второ от ИК. 

         (3) Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ал.1 от 

ИК. 

         (4) Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват 

от председателя и секретаря. 

         (5) Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК 

се подпечатват с печата им. 

Чл.21 Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, 

и чрез публикуване на интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на 

решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя 

по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се 

обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се 

подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. 

Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им 

на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се 

отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на 

комисията от различни партии и коалиции. 

  



Глава трета 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Чл. 22. Всички държавни и местни органи се задължават да оказват съдействие на 

членовете на Комисията при изпълнение на служебните им задължения. 

  

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Чл. 23. Работното време на комисията, специалист-експертите и специалист-

техническите сътрудници, се определя, както следва: 

 Приемане на заявления и кореспонденция - всеки присъствен ден от 09.00 ч. до 

17.00 ч. 

 Заседанията на комисията се провеждат от 17.30 ч. до изчерпване на дневния ред. 

 В деня, предхождащ избора, както и в изборния ден и при постъпили жалби и 

сигнали комисията заседава  незабавно. 

 Чл. 24. Във връзка с работата си комисията утвърждава ежеседмичен график с 

дежурствата на своите членове. Дежурните, определени в последния ден за съответната 

седмица са длъжни да изготвят график за следващия седмичен период, който се 

утвърждава от комисията. 

Чл.25. Дежурните членове са длъжни да изготвят проектите за решенията и проекта за 

протокола по постъпилата по време на дежурството им кореспонденция, както и 

проектите за отговори по въпроси, по които комисията не се произнася с решение. 

Чл.26. Правата и задълженията на специалист-експерта и техническите сътрудници се 

определят в сключените с тях договори. 

Допълнителна разпоредба 
1. За неуредените в този правилник въпроси комисията приема Вътрешни решения. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  



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  

№ 2-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: Начина на обявяването на решенията на районна избирателна комисия - 

Пазарджик за произвеждане на  избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26.05.2019 г.  

На основание чл. 72, ал. 2  от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез 

поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, на адрес:  гр. 

Пазарджик, п.к. 4400, бул. „България” № 2, върху стъклената фасада - вход на  зала 

„Маестро Георги Атанасов” на Община Пазарджик и чрез публикуване на интернет 

страницата си. 

2. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на 

поставянето им на мястото по т.1. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-

рано от три дни от поставянето им, като се отбелязват датата и часът на свалянето и 

подпис на член на комисията. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на 

комисията. 

3.  Сроковете за оспорване на решенията на РИК   започват да текат от датата 

на второто по ред публикуване. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  



  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 3-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО:   Включващите общини в Тринадесети  район –Пазарджишки  и 

разпределяне между членовете на комисията - отговорници контрола по организацията 

и дейността по произвеждане на  избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26.05.2019г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с Решение №7-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК,  във 

връзка с чл. 356 и чл. 7, ал. 2 от Изборния кодекс и Указ № 60 от 24 януари 2017 г. на 

Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.) Централната 

избирателна комисия,  Районната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И: 
1. Тринадесети район-Пазарджишки включва общините: Пазарджик, Батак, Белово, 

Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, 

Стрелча и Сърница. 

 

2. Разпределя контрола по организацията и дейността   относно общините на 

територията на действие на РИК – Пазарджик между членовете на комисията- 

отговорници, както следва: 

За община Пазарджик – отговорници: Добрев, Абаджиева, Мезов, Мехмедова, 

Георгиева, Гешев 

За общините: Батак и Ракитово - отговорници: Христоскова, Гешев, Георгиева 

За общините: Брацигово и Пещера - отговорници: Гочева, Мартинова,  Абаджиева 

За общините: Панагюрище и Стрелча - отговорници: Ценова, Мулешков, Лумбева 

За общините: Белово, Лесичово и Септември - отговорници: Власев, Дрянов, Мезов 

За общините: Велинград  и Сърница - отговорници: Мехмедова, Добрев, Тумбева 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 



длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 4-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 

 ОТНОСНО: Процесуалното представителство на РИК  

На основание чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс  Районната избирателна комисия   

Р Е Ш И: 

 Възлага на членовете на Районната избирателна комисия: 

- Янчо Дрянов 

- Ивайла Георгиева 

- Виолета Ценова  

да представляват  Районната  избирателна комисия по дела, по които е страна, пред 

съдилищата  във връзка с оспорване актове на РИК по произвеждане на  избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.  

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 



 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 5-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

 ОТНОСНО: създаване на работни групи на РИК 

На основание чл. 72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

  

Р Е Ш И: 

1. Създава следните работни групи: 

1.1. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в 

състав: 
Ръководител: Васвие Мехмедова 

Членове: Янчо Дрянов               

1.2. Работна група по жалбите и сигналите, регистрите в състав: 
Ръководител: Атанаска Гочева 

Членове:         Иванка Лумбева 



1.3. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на 

технически образци на изборни бюлетини в състав: 
Ръководител: Ивайла Георгиева 

Членове:         Васил  Мезов     

1.4. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на РИК  

състав: 
Ръководител: Георги Добрев 

Членове:         Васвие Мехмедова 

1.5. Работни  групи на обучителни  звена  в състав: 

Отговорниците по общини съгласно Решение №3-ЕП от 06.04.2019 г. на РИК 

1.6. Връзки с обществеността и говорител на РИК  
Стойко Власев 

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на Районната избирателна 

комисия. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 6-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните 

секции в Република България за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 във връзка  с Решение № 7-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК 

Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И:  

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във 

вида:              АА ВВ СС ХХХ              където: 

АА е номерът на изборния район 

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).  

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ, но се записва 00 (нула-

нула). 

ХХХ е номерът на секцията в общината. 

1 3 1 9 0 0 0 0 1 

АА-„избирателен район“       ВВ-„община“                      СС-„адм. район“                                ХХХ-„секция“ 

Пример:  секция в гр. Пазарджик :  131900001 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 



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  

№ 7-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: Реквизити и начина на защита на печата на районната избирателна 

комисия  за произвеждане на изборите за    членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.64 от ИК, чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, 

ал. 4 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

  

1. Районната избирателна комисия  Пазарджик ще има печат, който е кръгъл с един 

пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК ПАЗАРДЖИК 13“. В пръстена 

се изписва  и текстът „ИЗБОРИ  ЕП  2019". При осъществяване на своята дейност 

комисията ще разполага с три  печата, съгласно Решение   на ЦИК. 

2. Броят на печатите за районната избирателна комисия е 3 (три).  

3. Председателят на районната избирателна комисия и определен с решение на 

комисията член на свое заседание след получаване на печата на районната избирателна 

комисия маркират печата по уникален начин. 

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ 

най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  



  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 8-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: График на дежурствата на РИК - Пазарджик за произвеждане на изборите 

за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

  

Р Е Ш И: 

1. Утвърждава графика за дежурствата на членовете на РИК Пазарджик за периода 

от 07.04.2019 г. до 14.04.2019 г. 

2. Прием на документи от 09.00 часа до 17.00 часа всеки ден. 

Следващият график да се изготви от дежурните членове на РИК Пазарджик 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  



  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 9-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: Определяне на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници 

към РИК Пазарджик във връзка с подготовката  и  произвеждане на изборите за   

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

На основание чл.63 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 5-

ЕП/ 25.03.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия  

Р Е Ш И: 

1. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от 

обявяване на изборния резултат   включително определя специалист-експерти - двама и 

технически сътрудници към РИК Пазарджик – четирима, за произвеждане на изборите 

за   членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

2. Специалист-експерти и специалист-технически сътрудници ще бъдат назначени 

с  последващ избор на РИК Пазарджик, след проведени обсъждания. 

3. Възлага на Председателя на РИК Пазарджик да сключи договор с определените  

лица и Областен управител - Пазарджик. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  



  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 10-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: Вземане на Решение за определяне член от комисията за маркиране на 

печатите на районната избирателна комисия  за произвеждане на изборите за  членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

На основание  Решение № 37-ЕП / 02.04.2019 г. на ЦИК  и Решение №7-ЕП/06.04.2019 

г. на РИК Пазарджик, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 
 

1. За маркирането на печата се определи  Стойко Власев - член на РИК Пазарджик, 

който съвместно с Георги Добрев - председател на РИК Пазарджик да маркират 

уникално печатите. 

2. За маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на комисията, 

съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркираните печати /3 броя/ по уникален 

начин . 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  



СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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  

№ 11-ЕП 

Пазарджик, 06.04.2019 г. 

ОТНОСНО: Броя на членовете на секционните избирателни комисии в Тринадесети 

район-Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 връзка с чл.92 от ИК, Районната избирателна комисия 

РЕШИ: 

1. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително 

председател, заместник-председател и секретар, е:  

- за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;   

- за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.  

- Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително 

председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5. 

 2.  При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва 

съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се 

използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена 

партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на 

секционната избирателна комисия.  

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 



длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Васил Стефанов Мезов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Иванка Николаева Лумбева-Гавурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

 

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: ………………………. 

                         Георги Добрев 

 

 

Секретар: …………….. 

                     Васвие Мехмедова 

 


