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Протокол № 15 – НС/ 15.03.2021 

 
Днес, 15.03.2021 г., 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: Боряна Чавдарова Дунгарова, Мария Николова 

Николова, Красимира Спасова Пейчева, Виржиния Такова Ангелова, Виолета 

Стефанова Ценова, Цветанка Иванова Христоскова, Али Ахмедов Чешмеджиев, 

Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева, Иванка Василева Гатина, Сашо Асенов Гешев и 

Васил Стефанов Мезов. 

  

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. 3-ЖС/15.03.2021 11:15, подаден от Борислав 

Стефанов Малешков. 

2. Извършване замяна на членове в СИК в Община Панагюрище в изборен 

район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 

април 2021г. 

3. Извършване замяна на членове в СИК в Община Септември в изборен 

район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 

април 2021г. 

4. Извършване замяна на членове в СИК в Община Батак в изборен район 13 

- Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. 

5. Произнасяне по сигнал с вх. №2/ЖС от 13.03.2021г., подаден от Борислав 

Стефанов Малешков по електронната поща на РИК-Пазарджик. 

6. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община 

Пазарджик по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 04.04.2021г. 

7. Вземане на решение за утвърждаване на бланка-чернова за отчитане на 

преференциите при произвеждане изборите за народни представители на 04 април 

2021г. в Район №13 - Пазарджишки 

 

Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 108 – НС/15.03.2021г. 

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. 3-ЖС/15.03.2021 г., 11:15 часа, подаден от Борислав 

Стефанов Малешков. 
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Постъпил е сигнал по електронната поща на РИК Пазарджик, регистриран с вх.3-

ЖС/15.03.2021 11:15, подаден от електронната поща на Борислав Стефанов Малешков В 

него той моли за извършване на проверка и при установяване на нарушения- налагане на 

съответните санкции, а именно: Със Заповед №241/01.03.2021г. на кмета на община 

Септември за определяне на местата за поставяне на агитационни материали е вменено на 

кметовете на кметства/кметски наместници да определят, къде точно да бъдат поставени 

такива материали.  Според Борислав Малешков подобни заповеди липсват. В тази връзка 

той моли да бъде извършена проверка във всички кметства на територията на община 

Септември, целяща да установи наличието на такива заповеди. 

 Отделно от това, моли РИК Пазарджик да се произнесе, относно 

законосъобразността на подобно оправомощаване с горепосочената Заповед на общинския 

кмет. Към настоящия сигнал е приложено копие от цитираната Заповед. 

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. Да се изпрати в цялост сигналът на електронния адрес на Община Септември. 

Изисква от Община Септември да предостави информация във връзка с издадена Заповед  

№241/01.03.2021г. на Кмета на Община Септември дали има издадени заповеди за определяне 

на местата за поставяне на агитационни материали във всички населени места в Общината, 

както и да предостави на РИК-Пазарджик съответните заповеди, ако има такива. 

2. Във връзка с искането за произнасяне относно законосъобразността на издадената 

Заповед №241/01.03.2021г. на Кмета на Община Септември, РИК Пазарджик счита, че тази 

заповед не противоречи на Изборния кодекс, тъй като в чл.183, ал.3 е записано, че 

„Агитационните материали са поставят на определени от кмета места“.  

 

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 



Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 109 – НС/15.03.2021г. 

 

 Относно: Извършване замяна на членове в СИК в Община Панагюрище в изборен 

район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 

2021г. 

 

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП 

ВОЛЯ, регистрирано с вх. №111/15.03.2021г., относно извършване на замяна на членове 

в съставите на СИК на територията на община Панагюрище. 

  

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №46– 

НС/27.02.2021 г., взето с Протокол №6 – НС/27.02.2021 г., РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

Извършва следните замени: 

 

СЕКЦИЯ № ОСВОБОЖДАВА ДЛЪЖНОСТ НАЗНАЧАВА 

132000005 
Димитрийка Иванова 

Дишкова 
член Наталия Иванова Дишкова 

132000010 
Елена Стоянова Барева 

член Мария Димова Иванова 

132000011 
Делчо Петров Богоев 

член Кръстьо Димитров Гърбешков 

132000018 
Мария Димова Иванова 

член Делчо Петров Богоев 

132000024 
Наталия Иванова Дишкова 

член Красимира Димитрова Узунова 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да 

се издадат удостоверения. 

 

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  



 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 110 – НС/15.03.2021г. 

 

 Относно: Извършване замяна на членове в СИК в Община Септември в изборен 

район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 

2021г. 

 

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП 

ВОЛЯ, регистрирано с вх. №109/15.03.2021г., относно извършване на замяна на членове 

в съставите на СИК на територията на община Септември. 

  

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №38– 

НС/26.02.2021 г., взето с Протокол №5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

Извършва следните замени: 

 

СЕКЦИЯ 

№ 

ОСВОБОЖДАВА ДЛЪЖНОСТ НАЗНАЧАВА 

132900009 Гинка Стойчева Попчева Член Надежда Атанасова Гостева 

132900012 Иванка Василева Влахова Член Мария Александрова Генчина 

132900015 Стефка Станоева Миндачкина Зам.председател Нена Николова Генчева 

132900017 Любомир Данаилов Дончев Член Стефка Лазарова Нейчева 

132900018 Стефка Ангелова Благова Член Таня Спасова Стоянова 



 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да 

се издадат удостоверения. 

 

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 111 – НС/15.03.2021г. 

 

 Относно: Извършване замяна на членове в СИК в Община Батак в изборен район 

13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. 

 

Постъпило е предложение от Янко Пашов, упълномощен представител на ПП 

ВОЛЯ, регистрирано с вх. №110/15.03.2021г., относно извършване на замяна на членове 

в съставите на СИК на територията на община Батак. 

  

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение №33– 

НС/26.02.2021 г., взето с Протокол №5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

1. Извършва следните замени: 

 



СЕКЦИЯ № ОСВОБОЖДАВА ДЛЪЖНОСТ НАЗНАЧАВА 

130300004 Ангел Николов Пенчев Член Дарина Василева Новакова 

130300005 Даниел Борисов Андреев Член Тодорка Запрянова Цурева 

130300006 Мариана Николова  

Стоянова  

Член Рени Симеонова Велчева 

130300007 Стоян Минков Христов Член Калоян Крумов Христов 

130300008 Севда Минчева Пашова Член Георги Любенов Герджиков 

130300009 Юри Сашев Пашов Член Милена Стойкова Спасова 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да 

се издадат удостоверения. 

 

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 112 – НС/15.03.2021г. 

 

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

Стефанов Малешков по електронната поща на РИК-Пазарджик. 

 



В РИК-Пазарджик е постъпил сигнал вх. №2/ЖС от 13.03.2021г. от Борислав 

Стефанов Малешков. В сигнала са посочени 4 /четири/ отделни деяния, които според 

подателя съставляват нарушения на чл.168 ал.3 от ИК, както следва: 

 Точка 1. и точка 2. от сигнала се твърди нарушение на чл.168, ал.3 от ИК, поради 

използване на профила във Фейсбук на „Локомотив Септември”, който е бил посочен 

като официален контакт на Община Септември във вестник „Септемврийци”, издание на 

Община Септември. 

Точка 3. от сигнала се твърди, че служители от общинската администрация на гр. 

Септември са поставили на личните си профили в социална мрежа „Фейсбук“, снимка на 

кандидат за народен представител. 

Точка 4. от сигнала се твърди, че на територията на гр. Септември, върху спирки 

на автобусния транспорт в района на жп. гарата, Медицинският център, общинския  

пазар и на площи от общинския пазар са разлепени агитационни материали, 

изобразяващи кандидат за народен представител и кмета на община Септември. 

РИК-Пазарджик, с Решение № 107-НС/13.03.2021 г., взето с Протокол № 14-

НС/13.03.2021 г., е разпоредил извършване на проверка по така постъпилия сигнал от 

членовете на РИК-Пазарджик, както и отговори от страна на община Септември. 

По електронната поща е постъпил отговор от община Септември с вх.№ 

112/15.03.2021 г., в който се отговаря на въпросите от сигнала. Излагат се следните 

становища: 

По т.1 и т.2 от сигнала: Община Септември, както и кметствата в нея, нямат 

договорни отношения с Фейсбук профила ЛОКОМОТИВ СЕПТЕМВРИ, както и с други 

страници, отразяващи събития в Общината. Вестник „Септемврийци“ не е издаван от 

септември месец 2019 г. и няма да се издава до приключване на предизборната кампания. 

По т.3 от сигнала се сочи, че няма забрана за служителите на общинската 

администрация да членуват в политически партии и/или други политически 

организации. Изрично се сочи, че съгласно т.8 от Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на 

ЦИК социалните мрежи не са медийни услуги по смисъла на ИК. 

По т.4 от сигнала се сочи, че визираните в сигнала спирки и конструкция на 

градския пазар са общинска собственост и община Септември има сключени договори 

за предоставянето им за временно възмездно ползване за поставяне на рекламни 

материали. 

За да се произнесе по така постъпилия сигнал, РИК-Пазарджик съобрази 

следното: 

Съгласно чл. 168, ал. 3 от ИК ,,Във връзка с предизборната кампания се забранява 

безплатното използване на публичен административен ресурс’’. 

 Съгласно разпоредбата на § 1, т. 18 от ДР на ИК: „Публичен административен 

ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни 

средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска 

собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и 

държавните и общинските предприятия както и трудът на служителите в 

администрацията’’. 



Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация 

в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и 

в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. 

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК: „Предизборна агитация" е призив 

за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет 

при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени 

върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по 

смисъла на кодекса’’. 

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК: „Медийна услуга" е създаването 

и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от 

аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, 

използвани за предаването им. Медийни услуги са:  а) печатните медии - вестници, 

списания и други периодични издания;  б) медиите, разпространявани чрез електронни 

съобщителни мрежи, като:  аа) обществените и търговските електронни медии - 

лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-

визуални медийни услуги или радиоуслуги;  бб) онлайн новинарските услуги - 

електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други 

електронни издания. Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други 

подобни, и личните блогове с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите 

по букви „а" и „б". 

По т. 1 и т.2 от сигнала - Не са налице данни за провеждане на предизборна 

агитация, съобразно разпоредбата на § 1, т.17 от ДР на ИК. Както вече беше посочено, 

законодателят е дал легална дефиниция за ,,предизборна агитация’’. Предвид 

изчерпателната законодателна уредба на това понятие, разширителното тълкуване на 

понятието ,,агитация’’ е недопустимо. Забраната, предвидена в закона, е да се агитира 

,,за подкрепа’’, респективно за ,,неподкрепа’’ на някой кандидат, партия или коалиция. 

Всички други действия и/или бездействия на кандидатите, осъществени в рамките на 

предизборната кампания, които не покриват законодателната дефиниция на понятието 

,,предизборна агитация’’ не могат да се считат за нарушение на ИК. 

По т.3 от сигнала както беше посочено по-горе, законодателят изрично е 

изключил личните социалните мрежи, включително фейсбук от понятието „Медийни 

услуги”. Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на ЗДСл не е ограничено 

правото на държавния служител да членува в политически партии и/или други 

политически организации. Доколкото съществува нормативна забрана, то същата се 

концентрира в това, че политическите пристрастия на държавния служител не трябва да 

влияят върху изпълнението на служебните му задължения. В конкретния случай, 

нарушения на служебните задължения на държавните служители не се твърдят в сигнала. 

По т.4 от сигнала при наличие на договорни отношения между общината и трето 

лице не е налице нарушение на чл.168 ал.3 от Изборния кодекс /безплатно ползване на 

публичен административен ресурс/. В конкретния случай въпросът, зададен от РИК-

Пазарджик на Община Септември, е изцяло съобразен с въпроса, поставен от автора на 

сигнала, като не е налице негова промяна или перифразиране. Отговорът на Община 

Септември е съобразен с поставения въпрос. Вън от горното, в сигнала не са изложени 



конкретни данни и доводи за наличие на ползване на публичен ресурс, а се излагат 

единствено съмнения в тази насока. Липсват доказателства за нарушение на ИК. 

 

Като взе предвид направените с проверката констатации и на основание чл.87, 

ал.1 т.22  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

ОТХВЪРЛЯ постъпилия сигнал с вх.№ 2/ЖС от 13.03.2021 г., тъй като при 

извършената проверка  не се установи нарушение на разпоредбите 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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова  + 

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов  + 

 
Гласували – 14 

За – 11 

Против – 3  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 113 – НС/15.03.2021г. 

 

Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик 

по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори 

за народни представители на 04.04.2021г. 

 



Постъпило е предложение от Людмила Йончева, упълномощен представител на  ПП 

„ГЕРБ“, регистрирано с вх. № 113/15.03.2021 г., относно извършване на замяна на членове в 

съставите на СИК на територията на община Пазарджик.  

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., 

взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,  

 

РЕШИ: 

1. Да извърши следните промени: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900030 член Мария Славова Лещарова 

Мариана Спасова 

Кацарова 

131900181 председател 
Гинка Йорданова 

Ангелова 

Анна Теодорова 

Георгиева 

131900181 член 
Нина Стоянова 

Ихтиманска 

Георги Йорданов 

Фърцов 

131900080 зам.председател 
Стефка Кръстева 

Малинова 

Вергиния Павлова 

Нейчева 

131900005 член Иван Златков Златев 

Бистра Запрянова 

Манева 

131900008 зам.председател Златко Иванов Златев 

Валери Николов 

Каменски 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да 

се издадат удостоверения.  

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  



 
Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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  № 114 – НС/15.03.2021 г.  

 

Относно: Вземане на решение за утвърждаване на бланка-чернова за отчитане на 

преференциите при произвеждане изборите за народни представители на 04 април 2021г. 

в Район №13 – Пазарджишки. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК във връзка с решение №2210-НС от 

12.03.2021г. на ЦИК, както и графичното приложение към него, Районната избирателна 

комисия Пазарджик, 

Р Е Ш И: 

Утвърждава образец на бланка-чернова за отчитане на преференциите при 

произвеждане изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Район №13 – 

Пазарджишки в следния вид: 

-бланката-чернова ще бъде с размер формат А4 

-за всяка кандидатска листа ще има отделна бланка, която според броя на кандидатите в 

листата може да бъде на една или две страници 

-в бланката-чернова за всеки кандидат ще има отделно оформени редове с квадратчета 

за отчитане на преференции, номерирани от 1 до 116 включително, и един допълнителен 

празен ред с квадратчета. 

Бланките-чернови ще бъдат поставяни в изборните книжа и материали на всяка 

секционна избирателна комисия в два екземпляра. 

 

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: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Мария Николова Николова +  

 Красимира Спасова Пейчева +  

 Виржиния Такова Ангелова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  



 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 
Гласували – 14 

За – 14 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

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

 


