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Протокол № 10 – НС/ 09.09.2022г. 

 
Днес, 09.09.2022 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Христина Геомарова Ганчева, Зам. Председател – 

Васил Цветанов Стефанов, Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев и членове: Атанас Петров 

Петров, Виолета Стефанова Ценова, Иванка Василева Гатина, Лъчезар Николаев Минев, 

Стефан Йорданов Димитров, Христо Николов Вълков, Юсуф Ахмедов Мехмедов, Янчо 

Николов Дрянов. 

  

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. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по 

предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

2. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Сърница по 

предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - 

Пазарджик за произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

3. Поправка на техническа грешка в Решение №78-НС/06.09.2022 г. взето с Протокол 

№ 9-НС от 06.09.2022 г. на назначени членове на СИК на територията на Община 

Велинград за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

4. Вземане на решение за утвърждаване на образец на бюлетината за провеждане на  

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., номера и наименования на 

регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети от РИК Пазарджик, одобряване 

тиража на бюлетините за Район № 13 – Пазарджишки. 

           5. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Лесичово по 

предложение на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане 

на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

6. Произнасяне по Жалба с вх.№ 2-ЖС/08.09.2022 г. от Борислав Лазаров 

 

               Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

 

РЕШЕНИЕ  № 82 – НС/09.09.2022г. 

 

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

Пазарджик по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 - Пазарджик 

за произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

mailto:rik13@cik.bg


Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 119/07.09.2022  г. от Радослава 

Балинова, упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, относно извършване 

на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик. 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във 

връзка с Решение № 80-НС/06.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК-Пазарджик 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Извършва следната замяна, съгласно предложението, както следва: 

 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се 

издаде удостоверение. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 12 

За – 12 

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  № 83 – НС/09.09.2022г. 

 

№ СИК  Длъжност Освобождава Назначава 
131900039 Член 

 
Надежда Николаева Стефанова Вълчо Иванов Вълчев 



Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Сърница по 

предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - 

Пазарджик за произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 120/07.09.2022  г. от Николай Евтимов 

Янев, упълномощен представител на КП „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“ относно 

извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Сърница. 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във 

връзка с Решение № 59-НС/30.08.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК-Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

1.Извършва следните замени, съгласно предложението, както следва: 

 

№ СИК  Длъжност Освобождава Назначава 

133900004 

Председател Надежда Димитрова Бачева  Симеон Валентинов 

Стойчев 

133900005 

Член Йорданка Георгиева Савова Венцислава Светославова 

Иванова 

 

      2. Анулира издаденото удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се 

издаде удостоверение. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 12 

За – 12 

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  № 84 –НС/09.09.2022 г. 

ОТНОСНО:  Поправка на техническа грешка в Решение № 78- НС/06.09.2022 г. взето 

с Протокол № 9-НС от 06.09.2022 г. на назначени членове на СИК на територията на 

Община Велинград  за произвеждане на  избори за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

След извършена проверка се установи, че е допусната техническа грешка:  

1. В предложението на КП „ Продължаваме промяната “ в  Решение №78-НС/06.09.2022 г.  

на РИК Пазарджик взето с Протокол № 9-НС от 06.09.2022 г. на назначени членове на СИК 

на територията на Община Велинград при изписване на името на назначен член на СИК е 

допусната техническа греша при изписване на имената на член на комисията.  

 РИК - Пазарджик, след като се запозна с допуснатата техническа грешка, относно 

назначаване на членове на СИК в предложението за община Велинград и като съобрази 

особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.92, ал.1, 

ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС от 16.08.2022г.  на ЦИК. 

Р Е Ш И: 

Допуска поправка на техническа грешка:  

 

В СИК 130800038 имената на назначения член вместо Ахмед Джамалов Садъков да 

се четат Ахмед Джемалов Садъков. 

 В останалата си част Решение № 78-НС/06.09.2022 г. на РИК Пазарджик остава 

непроменено. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  



Гласували – 12 

За – 12 

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  №85 – НС/09.09.2022 г. 

 
Относно: Вземане на решение за утвърждаване на образец на бюлетината за 

провеждане на  изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., номера и 

наименования на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети от РИК 

Пазарджик, одобряване тиража на бюлетините за Район № 13 – Пазарджишки. 

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 209, ал. 1, предложение 2, във връзка с 

чл. 325, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК и Решение № 1266 – НС от 15.08.2022 г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия, 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  графичен файл с образец на бюлетината за изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г., като наименованието и номерът на Район № 

13 – Пазарджишки се изписва на най – горния ред на бюлетината. 

2. Одобрява тиража на бюлетините за Район № 13 – Пазарджишки за изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. – 237 500 бр. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 12 

За – 12 

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  № 86 – НС/09.09.2022г. 

 

Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Лесичово по 

предложение на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 131/09.09.2022  г. от Димитрия Тошкина, 

упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, относно извършване на замяна на 

членове в съставите на СИК на територията на община Лесичово. 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във 

връзка с Решение № 75-НС/06.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

1. Извършва следната замяна, съгласно предложението, както следва: 

 

№ СИК  

Длъжнос

т Освобождава Назначава 

131400009 Член Иванка Димитрова Искрева 
Мария Николова 

Бързакова 

 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначените да се 

издаде удостоверение. 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 12 

За – 12 

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 6 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 87– НС/09.09.2022г. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. № 2-ЖС/08.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, подадена 

от Борислав Валентинов Лазаров. 

Постъпила е жалба с вх.№ 2-ЖС/08.09.2022 г., в 09:45 ч., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров от с. Елшица, ул. „Обект Елшица“, бл. 12, ап. 12 на имейл на РИК – 

Пазарджик в 21.40 ч. на 07.09.2022 г. 

В жалбата се твърди, че на празника на с. Симеоновец, община Септември, проведен на 

местния стадион са поставени агитационни материали в нарушение на ИК, както и че г-жа Васка 

Йорданова Рачева – кмет на община Септември агитира „отвсякъде“ – в случая от страница в 

интернет платформата– за г-н Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител. 

Към жалбата е приложена снимка на плакат, на който се виждат г-жа Богданка Пенкова 

Атанасова – кмет на с. Симеоновец, г-жа Васка Йорданова Рачева – кмет на община Септември 

и г-н Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител. 

След извършената проверка на място на 09.09.2022 г. от 10.00 ч. и проведения разговор с 

кметицата на с. Симеоновец – г-жа Богданка Пенкова Атанасова – от представители на РИК – 

Пазарджик Атанас Петров и Христина Ганчева се установи следната фактическа обстановка: 

Г-жа Богданка Пенкова Атанасова потвърди заявеното в жалбата, че на територията на 

стадиона в с. Симеоновец, в периода от 07.09.2022 г. до 08.09.2022 г., е бил наличен плакат, 

представляващ снимка на нея самата, г-жа Васка Йорданова Рачева – кмет на община 

Септември и г-н Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител от листата на 

ГЕРБ-СДС, регистрирана в РИК – Пазарджик с решение № 47-НС/29.08.2022 г. 

Плакатът, според г-жа Атанасова е бил поставен на законно основание и след разрешение 

от администрацията на община Септември. В момента на проверка същият не беше наличен, 

поради обстоятелството, че е бил демонтиран. 

По преписката са били поискани от община Септември документи относно процесния 

плакат и правното основание за поставянето му, както и документи относно определените места 

за поставяне на предизборни материали. 

Видно от Заповед № 1782/31.08.2022 г. на Кмета на община Септември на територията на 

с. Симеоновец е определено място за поставяне на агитационни материали – централно табло на 

центъра на с. Симеоновец. 

Видно от постъпилите документи плакатът е поставен след заявление с вх. № 

229/05.09.2022 г. от Александър Асенов Кръстев и издадено разрешение за поставяне № 

28/07.09.2022 г. от Гл. Архитект на община Септември върху общински терен – УПИ I – 

спортно игрище в кв. 43 по плана на с . Симеоновец, община Септември. 

Съгласно 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 чл. 480, ал. 1 от ИК който наруши забраните по чл. 182, ал. 1 - 3, се наказва с 

глоба от 300 до 1000 лв., а съгласно чл. 496, ал. 1 от ИК Актовете за установяване на 

нарушенията по чл. 470, 471, 474, 475, чл. 480 - 495 се съставят по решение на съответната 



избирателна комисия в съответствие с правомощията й в тридневен срок от получаване на 

жалбата или сигнала за нарушението. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20  чл.496, ал.1 и ал.2, т.2 чл.480, 

ал.1 във вр.с.чл.182, ал.1 от ИК, РИК-Пазарджик  

 

РЕШИ: 

 

Приема за установено, че на 07.09.2022 г. Александър Асенов Кръстев е извършил 

нарушение на чл.182, ал.1 от ИК и на основание чл. 496, ал.1 и ал.2, т.2 от ИК възлага на 

председателя на РИК Пазарджик да състави и подпише акт за установяване на нарушението.   

Указва на Кмета на Община Септември да предостави данни на лицето Александър 

Асенов Кръстев, необходими за съставянето на акт за установяване на административното 

нарушение. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев   + 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев  + 

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Лъчезар Николаев Минев  + 

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов  + 

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 12 

За – 8 

Против –  4 

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:   Али Ахмедов Чешмеджиев.............................................. 


