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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@cik.bg  

 

Протокол № 24 - ЕП/ 26.05.2019 г. 

Днес, 26.05.2019г., 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, Златина Красимирова Мартинова, Ивайла Николова 

Георгиева, Стойко Николов Власев и Петър Георгиев Мулешков. 

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. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по 

предложение на Кузо Божинов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“ в 

изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за  членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

2. Жалба от Антоанета Христова Дачева, вх.№7 ЖС/26.05.2019г. против Фалих 

Трончов – религиозен водач в село Магерово, община Велинград за извършване 

на агитация за гласуване и отбелязване на номер 20 в интегралната бюлетина 

пред СИК №130800053 – с. Цветино, община Велинград. 

3. Жалба от Антоанета Христова Дачева, вх.№9 ЖС/26.05.2019г. против Омер 

Киргин – кмет на село Долна Дъбева, община Велинград за извършване на 

агитация за гласуване и отбелязване на номер 20 в интегралната бюлетина пред 

СИК №130800024 – с. Долна Дъбева, община Велинград. 

4. Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на 

Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване 

номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по 

указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик. 

5. Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по 

електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден 

има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а  в по-ранен час една 

кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа 

на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение. 

6. Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по 

електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в 

изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – 

общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи 

Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във 

фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“. 

 

 

По точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 
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РЕШЕНИЕ  № 221 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по 

предложение на Кузо Божинов – упълномощен представител на ПП „ВМРО“ в изборен 

район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за  членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

В 12,55 часа в изборния ден е постъпило предложение от Кузо Божинов – 

упълномощен представител на ПП „ВМРО“, регистрирано с вх.№ 325/26.05.2019 г., 

относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община 

Брацигово. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК в изборния ден РИК не извършва замени в 

съставите на СИК по предложение на политическите партии, а назначава членове, 

включително ръководни в случаите на чл.229, ал.2, ал.4 и ал.4 от ИК . 

Видно от представеното предложение се касае за искане за извършване на 

замяна на член на СИК в изборния ден. Във връзка с това РИК, 

РЕШИ: 

 

ОТКАЗВА извършването на замяна на член в състава на СИК № 130600006 на 

територията на Община Брацигово. 

 

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-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

Гласували – 15 

ЗА – 15 

ПРОТИВ – 0   

Отсъстващ – 0 
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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  № 222 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Жалба от Антоанета Христова Дачева, вх.№7 ЖС/26.05.2019г. против Фалих 

Трончов – религиозен водач в село Магерово, община Велинград за извършване на 

агитация за гласуване и отбелязване на номер 20 в интегралната бюлетина пред СИК 

№130800053 – с. Цветино, община Велинград. 

След извършена проверка от г-жа Иванка Лумбева и г-н Петър Мулешков – членове на 

РИК-Пазарджик, извършена чрез телефонни разговори с ръководството на СИК 

№130800053 - г-жа Нина Пегова – секретар и инспектор от МВР - Албен Бошнаков е 

установено, че пред изборното помещение и в близост до сградата няма лица, които да 

агитират гражданите да гласуват и отбелязват номер 20 в интегралната бюлетина. 

РИК остава жалбата без уважение.  

РИК- Пазарджик проведе поименно гласуване както следва: 

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-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

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

РЕШЕНИЕ  № 223 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Жалба от Антоанета Христова Дачева, вх.№9 ЖС/26.05.2019г. против Омер 

Киргин – кмет на село Долна Дъбева, община Велинград за извършване на агитация за 

гласуване и отбелязване на номер 20 в интегралната бюлетина пред СИК №130800024 – 

с. Долна Дъбева, община Велинград. 

След извършена проверка от г-жа Иванка Лумбева – член на РИК-Пазарджик, 

извършена чрез телефонни разговори с ръководството на СИК №130800024 - г-н Ахмед 

Кацаров - председател и инспектор от МВР – Стойчо Пухалов е установено, че пред 

изборното помещение и в близост до сградата няма лица, които да агитират гражданите 

да гласуват и отбелязват номер 20 в интегралната бюлетина. 

 

РИК остава жалбата без уважение.  

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-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

 

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

РЕШЕНИЕ  № 224 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Жалба от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на 

Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на 

личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя 

на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик. 

  След извършена проверка от г-жа Иванка Лумбева и г-н Петър Мулешков – 

членове на РИК-Пазарджик и г-н Васил Мезов – зам. Председател на РИК-Пазарджик, 

извършена чрез телефонни разговори с ръководството на СИК №131900056 - г-жа 

Мария Благова – председател и г-жа Николинка Гостева – зам. председател на 

гореописана секция  е установено, че вследствие на изрично указание на председателя 

на СИК № 131900056 за 90 броя гласували избиратели в избирателния списък не е 

попълнен номера на документа им за самоличност, но е отразен единния граждански 

номер. 

 На ръководния състав на секцията са дадени незабавни указания за вписване на 

номерата на документите за самоличност на избирателите в избирателните списъци.  

 До ЦИК е изпратено писмо с изх. №18/26.05.2019г. за даване на указания и 

решение по настоящия казус. След повторни указания от страна на ЦИК, РИК 

Пазарджик извърши повторна проверка на място - СИК № 131900056, при която се 

установи, че броя на гласувалите избиратели без отразен в избирателния списък номер 

на лична карта е 104, вместо 90. Представено е писмено обяснение от страна на 

председателя на секцията, г-жа Мария Благова, и протокол, подписан от всички 9 члена 

на СИК. 

 

С оглед на гореизложеното, РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

Приема, че са спазени изискванията на ИК и Методическите указания. Не е нарушена 

процедурата по идентификация на цитираните по-горе 104 гласоподаватели. 

 

Решението подлежи на оспорване по чл. 73 от ИК. 

 

Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница 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 +  
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  Иванка Николаева Лумбева-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

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  № 225 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10ЖС/26.05.2019г., постъпил по 

електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има 

плакати в центъра на с.Дорково, Община Ракитово, а  в по-ранен час една кола на СОТ 

до входа на секцията. Около 16ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което 

според Красимир Трончев, е нарушение. 

От съдържанието на подадения сигнал не става ясно в какво се изразява нарушението; 

пред коя секция в с.Дорково е извършено нарушението, както и кой е нарушителят. 

Подаденият сигнал е неясен – не съдържа точна и конкретна информация и затова не 

може да бъде извършена проверка. 

 

РИК остава сигнала без уважение.  

Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница 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-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  
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  Виолета Стефанова Ценова +  

  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

 

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  № 226 – ЕП/26.05.2019г. 

 

Относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по 

електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден 

се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на 

ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към 

сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“. 

Приложената разпечатка съдържа агитация, насочваща избирателите да гласуват за 

номер 3. Социалната мрежа фейсбук не позволява да се идентифицира по категоричен 

начин лицето, скрито зад съответния профил в мрежата. С оглед, на което не е 

възможно да се установи самоличността на лицето, извършващо предизборна агитация. 

РИК остава сигнала без уважение.  

 

Да се обяви в регистъра на жалби на електронната страница 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-Гявурова +  

  Диана Ангелова Тумбева +  

  Виолета Стефанова Ценова +  
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  Атанаска Стоичкова Гочева +  

  Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева +  

  Ивайла Николова Георгиева +  

  Златина Красимирова Мартинова +  

  Стойко Николов Власев +  

  Петър Георгиев Мулешков +  

 

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 Лазаров Добрев  …………..………………..…… 

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

 


