
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 № 3 – НС/ 18.02.2021 

 
Днес, 18.02.2021г., 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, Васил Стефанов Мезов, Цветанка Иванова 

Христоскова Виолета Стефанова Ценова, Али Ахмедов Чешмеджиев, Атанаска Ангелова 

Пенчева-Балутева, Иванка Василева Гатина,  

  

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.  Приемане на УКАЗАНИЯ при обработване и защита на лични данни в Районна 

избирателна комисия 13 – Пазарджик  

2. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни 

комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021г.   

3. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за 

народни представители в изборите за народни представители на 04.04.2021г.   

 4. Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии в 

РИК Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

 5. Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите регистри 

за изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

 6. Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за 

регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители 

на 04.04.2021г. 

7. заличаване СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на 

изборите за народни представители на 04 април 2021г. 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 23 - НС/ 18.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на УКАЗАНИЯ при обработване и защита на лични данни в 

Районна избирателна комисия 13 – Пазарджик  

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и чл.17 от ЗЗЛД, РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 
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Приема УКАЗАНИЯ ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 

ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ В РАЙОННА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ №13 – ПАЗАРДЖИК 

 

1. Указанията са неразделна част от настоящето решение. 

 

Приложение 1: 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РИК 
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. 

 

1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, 

определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 

Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма 

изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях. 

3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за 

съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират 

сигурността на обработването на лични данни.  

4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни 

представители на 4 април 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е 

необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.  

5. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и 

други, ако същите са предвидени в ИК. 

6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е: 

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии; 

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на 

партиите, коалициите и инициативните комитети; 

- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и 

инициативните комитети и кандидатите; 

- приемане и работа с избирателни списъци; 

- приемане и обработване на жалби на сигнали; 

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК. 

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, 

коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на 

имената на застъпниците в публичния регистър на РИК. 

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците 

и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети 

и кандидатите. 



8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените 

представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава 

съответните лични данни. 

9. Забрани: 

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и 

съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в 

ИК.  

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг 

начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с 

лични данни.  

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или 

разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали 

достъп, във връзка с изборния процес.  

10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите 

партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до 

личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на 

застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, 

съдържащи лични данни. 

11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на 

обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на 

обработване, посочени в ИК.  

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни 

председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне 

служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща cik@cik.bg 

Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява 

КЗЛД.  

 

 

Информационен лист относно обработването от 

РИК на лични данни в изборите  

 

1. РИК № 13, с адрес Пазарджик, бул. „България“ 2 ет.2, е администратор на 

лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния 

кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за 

защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или 

когато ИК препраща към тях. 

2. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на 

СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и 

инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на 

законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК. 
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3. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и 

съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се 

съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори 

от същия вид.  

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна 

организация. 

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или 

корекция на личните данни, които се отнасят до тях. 

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, 

субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до 

компетентния административен съд. 

7. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране. 

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните  може да се обърнете 

на имейл cik@cik.bg  

 
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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

  

по точка 2  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 24 - НС/ 18.02.2021 г. 
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ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на 

инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 

04.04.2021г.   

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7 и чл. 153, ал.1 от ИК, РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 

22.02.2021г. – 17:00ч. включително. 

 Документи се приемат всеки ден от 09:00 до 17:00ч. включително. Когато при 

проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК 

Пазарджик дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от 

съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00ч. на 22.02.2021г. 

 

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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

  

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 25 - НС/ 18.02.2021 г. 

 



ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на 

кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 04.04.2021г.   

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК и Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, 

РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 РИК Пазарджик започва да приема документи за регистрация на кандидати за 

народни представители в изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021г., на 

19 февруари 2021г. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за 

народни представители в изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021г. е 

до 02.03.2021г. – 17:00ч. включително. 

 Документи се приемат всеки ден от 09:00 до 17:00ч. включително.  

При установяване на непълноти или несъответствия в предложението и приложените 

документи, РИК Пазарджик дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни 

от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00ч. на 02.03.2021г. 

 

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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

 

по точка 4 от дневния ред, председателят на РИК Пазарджик докладва проекта за 

решение, както следва: 

 



РЕШЕНИЕ  № 26 – НС/ 18.02.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни 

секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители 

на 04.04.2021г. 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 ИК, РИК  

ПАЗАРДЖИК 

РЕШИ: 

 Определя броя на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни 

избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода 

и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии, произвеждане на изборите за 

народни представители на 04.04.2021г., които секции се откриват по реда, при условията и 

сроковете на Изборния кодекс, да се състои от 5 членове, включително председател, 

заместник-председател и секретар. 

 
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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

 



по точка 5 от дневния ред, председателят на РИК Пазарджик докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 27 – НС/ 18.02.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите 

регистри за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

 На основание чл. 72, ал.1, т.1., т.8, т.15, т.16 и т.21 от Изборния кодекс РИК 

ПАЗАРДЖИК 

РЕШИ :  

  Определя буквени символи към поредната номерация на входящите регистри, както 

следва:  

1.Регистър на кандидатските листи                                КЛ  

Арабска цифра последвана от буквите „КЛ“,  “/” и дата. 

2.Регистър на застъпниците                                             ЗС  

Арабска цифра последвана от буквите „ЗС“,  “/” и дата. 

3.Регистър на жалбите и сигналите                                ЖС  

Арабска цифра последвана от буквите „ЖС“,  “/” и дата. 

 
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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

 

 по точка 6 от дневния ред, председателят на РИК Пазарджик докладва проекта за 

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 28 – НС/18.02.2021г. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за 

регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители 

на 04.04.2021г. 

РИК Пазарджик, като взе предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат 

издавани удостоверения, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, т. 23 от Решение № 1999-

НС/09.02.2021г. на ЦИК, РИК ПАЗАРДЖИК 

РЕШИ: 

РИК Пазарджик издава удостоверения на регистрираните кандидати за народни 

представители, които имат единна последователна номерация от вида АА-ВВ, 

където: 

АА e пореден номер от входящ регистър на кандидатите за народни представители  

ВВ е пореден номер на кандидата в съответната кандидатската листа. 

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за народен 

представител. 

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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  



 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  

 Иванка Василева Гатина +  

 
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  

 

по точка 7 от дневния ред, председателят на РИК Пазарджик докладва проекта за 

решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 29 – НС/ 18.02.2021г. 

 
ОТНОСНО: заличаване СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане 

на изборите за народни представители на 04 април 2021г. 

 

При направена служебна проверка, РИК Пазарджик констатира, че СИК 

№132000028 в гр. Панагюрище в Театър Дом-паметник, регистрирана с решение 16-

НС/17.02.2021г.на РИК, представлява подвижна секция, поради което същата следва да бъде 

заличена към настоящия момент. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, 

РИК- ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

   Заличава СИК № 132000028 -- СИК в състав от  7 членове: - в Театър Дом-паметник, 

гр. Панагюрище. 

 

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 +  

 Васил Стефанов Мезов +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Цветанка Иванова Христоскова +  

 Али Ахмедов Чешмеджиев +  

 Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева +  



 Иванка Василева Гатина +  

 
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:  Антони Христосков Върбев....................................................... 

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


