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АЙОННА  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@cik.bg  

 

Протокол № 18 - ЕП/ 23.05.2019 г. 

Днес, 23.05.2019г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

/РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха Председател: Георги Лазаров Добрев, Зам-

председател: Цветелина Максимова Абаджиева, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и 

членове: Янчо Николов Дрянов, Диана Ангелова Тумбева, Виолета Стефанова Ценова, 

Атанаска Стоичкова Гочева, Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева, 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 взeма легитимни решения, докладва 

следния дневен ред: 

 

1. Нарушение на местата за поставяне на агитационни материали определени от Кмета 

на общината или населеното място. 

На електронната поща на РИК – Пазарджик в 16:51 часа на 23.05.2019г. е постъпил 

сигнал от Донка Шопова, жител на село Попинци, община Панагюрище за разлепени плакати 

из цялото село на водача на листата на БСП - Елена Йончева върху нерегламентирани места – 

контейнери за смет, с приложен снимков материал на 2 бр. контейнери за смет. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 160 – ЕП/23.05.2019г. 

 

Относно: Нарушение на местата за поставяне на агитационни материали определени от Кмета 

на общината или населеното място. 

На електронната поща на РИК – Пазарджик в 16:51 часа на 23.05.2019г. е постъпил 

сигнал от Донка Шопова, жител на село Попинци, община Панагюрище за разлепени плакати 

из цялото село на водача на листата на БСП - Елена Йончева върху нерегламентирани места – 

контейнери за смет, с приложен снимков материал на 2 бр. контейнери за смет. 

След извършена проверка от г-жа Ценова и г-жа Лумбева – членове на РИК – 

Пазарджик за разлепени плакати в с.Попинци, не е установено посоченото в сигнала 

нарушение, прилагат доклад и снимков материал на контейнери за смет на посетените 

места. С оглед на това и на основание чл. 72, ал.1, т.17, чл. 183, ал.3 от ИК,  

РИК-Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

НЕ УСТАНОВЯВА по сигнала на Донка Шопова подаден на 23.05.2019г. в 16:51 часа 

на електронната поща на РИК-Пазарджик, нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК, а именно 

разлепени плакати върху нерегламентирани места – контейнери за смет на водача на листата на 

БСП – Елена Йончева. Отделно от това, в сигнала не е посочен административен адрес, улица, 

номер или обект в близост до контейнера с оглед ориентиране на проверяващите и 

установяване на нарушение. От приложения снимков материал не може да се установи, че 

контейнерите са именно в с. Попинци. Да се уведоми Донка Шопова по имейл адреса от който е 

изпратен сигнала. 

     Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница на РИК-Пазарджик. 

mailto:13@


 Протокол № 17  
2 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лазаров Добрев +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: 
 

  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Максимова Абаджиева +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов +  

  Сашо Асенов Гешев +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

     

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

     

Гласували – 12  

ЗА – 12 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 3 

  

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно решение. 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Георги Лазаров Добрев ………………………………… 

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

 


