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Протокол № 14 – НС/ 13.03.2021 

 
Днес, 13.03.2021 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова и членове: Красимира 

Спасова Пейчева, Виржиния Такова Ангелова, Виолета Стефанова Ценова, Атанаска 

Ангелова Пенчева-Балутева, Мария Николова Николова, Иванка Василева Гатина, Али 

Ахмедов Чешмеджиев, Цветанка Иванова Христоскова 

  

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. №2/ЖС от 13.03.2021 г., подаден от Борислав Стефанов 

Малешков. 

 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
 

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 107 – НС/13.03.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. №2/ЖС от 13.03.2021г., подаден от Борислав 

Стефанов Малешков. 

 

Постъпил е сигнал по електронната поща на РИК Пазарджик, регистриран с вх.№2-ЖС 

от 13.03.2021г., подаден от електронната поща на Борислав Стефанов Малешков. В него се 

твърди, че  представители на Община Септември открито призовават местното население да 

гласува за конкретен кандидат за народен представител на живо и чрез лични профили в 

социалните мрежи, както и във Фейсбук страница на спортен отбор в града. В същия сигнал 

се споменава и за поставяне на агитационни материали на нерегламентирани за това места. 

Като взе предвид, че сигналът е постъпил в почивен ден за администрацията на Община 

Септември и РИК-Пазарджик следва да се извърши проверка за твърдените в сигнала 

нарушения и на основание чл.87, ал.1 т.22  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

1. Възлага на членовете на РИК-Пазарджик, които отговарят за комплектоване, отговор 

на жалби и сигнали, организация на сигнали и проверки, назначени с Решение № 4-

НС/13.02.2021 г., прието с Протокол № 1-НС/13.02.2021 г. на РИК-Пазарджик, да извършат 

проверка по така постъпилия сигнал № 2/ЖС от 13.03.2021 г. 
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2. Да се изпрати в цялост сигналът на електронния адрес на Община Септември за 

отговори на поставените въпросите.  

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев +  

СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ: Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 
Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ- 5 

 

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

 


