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Протокол № 14 – НС/ 21.09.2022г. 

 
Днес, 21.09.2022г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев и членове: Атанас Петров 

Петров, Христо Николов Вълков, Иванка Василева Гатина, Боряна Чавдарова Дунгарова,  

Стефан Йорданов Димитров, 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 Брацигово по 

предложение на ПП „ИТН‘‘  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 Велинград по 

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

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

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

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г 

4. Назначаване членове на СИК за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия 

на територията на община Сърница във връзка с Решение на РИК Пазарджик № 97-НС 

/15.09.2022 г. за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 

г. 

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

предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ‘‘  в изборен район 13 - 

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

6. Определяне на специалисти към РИК Пазарджик за периода на подготовка за 

предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане 

на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на 

протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

7. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Стрелча по 

предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - 

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

8. Произнасяне по жалба с вх. № 5-ЖС/20.09.2022 г., подадена от Борислав Валентинов 

Лазаров. 
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9. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Септември по 

предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

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

предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

11.  Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по 

предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

12. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Септември по 

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

13. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по 

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘    в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

14. Произнасяне по жалба с вх. № 7-ЖС/21.09.2022 г., подадена от Борислав Валентинов 

Лазаров. 

15. Произнасяне по жалба с вх. № 6-ЖС/21.09.2022 г., подадена от Гроздан Кънчев 

Грозданов. 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 
РЕШЕНИЕ  № 123 – НС/21.09.2022г. 

 

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

по предложение на ПП „ ИТН ‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори 

за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 220/20.09.2022  г. от Димитър Данчев, 

упълномощен представител на ПП „ИТН”, относно извършване на замяна на членове в 

съставите на СИК на територията на община Брацигово. 

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 № 66-НС/01.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

130600014 

 

член 

 

София Стилиянова Александрова 

 

Цветелина Дамянова Полякова 



 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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  № 124 – НС/21.09.2022г. 
 

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

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори 

за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 224/20.09.2022  г. от Димитър Иванов 

Гечев, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС‘‘, относно извършване на замяна на член в 

състава на СИК на територията на община Велинград . 

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 № 78-НС/06.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 
 

РЕШИ: 
 

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

 

№ СИК Длъжност Освобождава Назначава 



130800024 председател Ибрахим Али Шондров Ибрахим Мехмед Сечков 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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  № 125 – НС/21.09.2022г. 

 

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

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.№ 225/20.09.2022 г. от Лилия Георгиева, 

упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘, 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: 

 



№ СИК Длъжност Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

131900004 член Елеонора Христова Георгиева Димитър Цветанов Стоилов 

131900029 член Величка Кръстева Благова Антония Георгиева Тодорова 

131900039 член Мартин Иванов Стайков Веселка Костадинова Тончева 

131900057 член Димитър Цветанов Стоилов Светослав Ангелов Георгиев 

131900061 член Цветана Йорданова 

Маноилова 

Галин Йорданов Драганов 

131900069 член Олга Любомирова Радкова Станислава Руменова Цветкова 

131900070 зам.председател Спаска Василева Кочева Олга Любомирова Радкова 

131900071 член Надка Василева Кочева Олга Алексеевна Даскалова 

131900086 член Донка Милева Панчева Юлия Маринова Маринова 

131900096 член Иван Трендафилов 

Трендафилов 

Донка Милева Панчева 

131900153 член Димка Кръстева Коцева Наталия Кръстева Коцева  

131900157 член Йорданка Георгиева Кьосева Цветелин Красимиров Ганев 

131900187 член Петя Йорданова Николова Стоил Благов Димов 

131900193 секретар Димитрийка Трендафилова 

Шопова 

Димитрийка Георгиева Шопова 

131900194 член Запряна Иванова Ганчева Славчо Ангелов Мърдев 

131900195 член Стоян Василев Дзънгов Кирил Георгиев Вълков 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  



 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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  № 126–НС/21.09.2022г. 

 

   Относно:   Назначаване членове на СИК за гласуване на избиратели с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Сърница във връзка с Решение на РИК 

Пазарджик № 97-НС /15.09.2022 г. за произвеждане на избори за народни представители 

на 02 октомври 2022 г. 

 Постъпило е предложение от кмета на община Сърница с входящ №164/14.09.2022 

г. в РИК Пазарджик, че са постъпили законоустановеният брой заявления от избиратели с 

трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 

изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.в община 

Сърница,  

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1399-НС 

от 08.09.2022 г. на ЦИК т.17, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК 

РЕШИ: 

  

1. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на Община Сърница  за произвеждане на  избори за народни представители на 02 

октомври 2022 г., както следва: 

 

№ СИК Длъжност Име 

133900006 Председател Джемиле Реджеп Молаали 

133900006 Зам. Председател Кадифе Кимал Туджар  

133900006 Секретар Исмаил Мехмедов Талипов  

133900006 Член Къдрие Реджепова Айрова  

133900006 Член Реджеп Кемил Мехмед  

133900007 Председател Ислям Мехмедов Кельов  



133900007 Зам. Председател Красимир Бойков Перушински  

133900007 Секретар Салих Юмер Вехби 

133900007 Член Деница Димитрова Димитрова  

133900007 Член Мехмед Халилов Бозов  

 

2.  На назначените лица да се издадат удостоверения. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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  № 127 – НС/21.09.2022г. 

 

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

по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ‘‘  в изборен район 13 - 

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

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 228 /20.09.2022  г. и 232 /21.09.2022 г. 

от Абедин Гавазов, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ‘‘, относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на 

община Брацигово. 

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 № 66-НС/01.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анулират 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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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  № 128 – НС /21.09.2022г. 

 

Секция 

№ 
Длъжност Освобождава: Назначава: 

130600001 член Нуртен Сейфи Ашикова Ефтимия Иванова Гегускова 

130600016 член Валентина Асенова Бояджиева Мария Костадинова Манолчева 

130600012 Член  Катя Костадинова Стоилова Ашан Мехмедова Нуриева 

130600013 Член  Абидин Ахмедов Гавазов Роза Ангелова Янкова 



ОТНОСНО: Определяне на специалисти към РИК Пазарджик за периода на 

подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за 

подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и 

приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на 

книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

 

На основание чл.62 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 

1200- НС/ 02.08.2022 г. на ЦИК, РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

  За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на 

РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, 

както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 

предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 

02 октомври 2022 г., за специалисти към РИК – Пазарджик, определя следните лица: 

1. Атанаска Ангелова Пенчева- Балутева 

2. Васвие Байрамалиева Мехмедова 

3. Сотира Сотирова Павлова 

Във връзка с горното възлага на Председателя на РИК-Пазарджик да сключи 

договор с определените лица и Областен управител - Пазарджик. 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  



Отсъстващ- 4 

 

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  № 129  – НС/21.09.2022г. 

 

 

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

предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 239/21.09.2022  г. от Петър Куленски, 

упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно извършване 

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

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 № 57-НС/30.08.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

 

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и 

фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

133200004 Член Пенка Иванова Видинова  Генчо Коев Генчев 

 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  



 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

 

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 8  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 130 – НС/21.09.2022г. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. № 5-ЖС/20.09.2022 г., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров. 

Постъпила е жалба с вх.№ 5-ЖС/20.09.2022 г., в 10:45 ч., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров, с. Елшица, община Панагюрище. 

В жалбата се твърди, че лицата Йордан Кожухаров, Малина Златева, Гергана 

Сеферинкина, Димитър Хаджидимитров, в качеството си на регистрирани кандидати за 

народни представители, са извършили предизборна агитация в нарушение на чл.182, ал.1 от 

ИК на 17.09.2022 г. в Пенсионерски клуб „Вяра, надежда и любов“ в с. Звъничево, община 

Пазарджик. 

Във втората част на жалбата се поставя въпроса дали са премахнати плакатите в селата 

от община Септември, на които са изобразени кметовете на населените места, кметът на 

Община Септември и кандидатът за народен представител Стефан Мирев. 

РИК Пазарджик е извършила проверка по първата част от жалбата, като от Констативен 

протокол от 20.09.2022 г., по данни на членовете на РИК Пазарджик Боряна Дунгарова и 

Виолета Ценова, се установява, следното: На 17.09.2022 г. е проведено мероприятие в сграда, 

находяща се в с. Звъничево, срещу местната църква, която сграда представлява барака и не е 

общинско предприятие или институция. След проведен разговор с председателя на 

Пенсионерския клуб г-н Николов е установено, че проведената на въпросната дата среща е 

била по повод празника на клуба на 17.09.2022 г., като категорично е завяил, че предизборна 

агитация не е имало от страна на посочените в жалбата лица или от когото и да е било другиго. 

С оглед извършената проверка не се установява нарушение на разпоредбите на чл.182, 

ал.1 от ИК. 

По отношение на поставените във втората част от жалбата въпроси РИК Пазарджик се е 

произнесла с Решение № 90-НС/12.09.2022 г., прието с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г., което 



решение се оспорва пред ЦИК с жалба с наш вх.№ 184/16.09.2022 г. и към настоящия момент 

не е влязло в сила. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

Не установява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс по жалба с вх. № 5-

ЖС/20.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, подадена от Борислав Валентинов Лазаров. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 9  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 131 – НС/21.09.2022г. 

 

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

по предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 239/21.09.2022  г. от Петър Куленски, 

упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“, относно извършване на замяна 

на членове в съставите на СИК на територията на община Септември. 



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 № 67-НС/01.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

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

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 10  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 132 – НС/21.09.2022г. 

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

13290012 член Георги Недялков Чавдаров Никол Георгиева Димитрова 

13290013 член Никол Георгиева Димитрова Георги Недялков Чавдаров 



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

по предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 239/21.09.2022  г. от Петър Куленски, 

упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“, 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/01.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

 

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия 

на НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

131900063 Член Кристина Емилова Ташева Иванка Димитрова Божкова 

131900077 Член Борислав Боянов Павлов Екатерина Иванова Гацова 

131900173 Зам.председател Борис Николаев  Дъбов Борислав Боянов Павлов 

131900159 Член Цветана Василева Иванова Мария Николова Ночева 

131900160 

Член Димитър Иванов Нанев Мария Александрова 

Павлова 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

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 11  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 133 – НС/21.09.2022г. 

 

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

по предложение на КП „Продължаваме Промяната“  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 239/21.09.2022  г. от Петър Куленски, 

упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“, относно извършване на замяна 

на членове в съставите на СИК на територията на община Панагюрище . 

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 № 79-НС/06.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

 

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия 

на НАЗНАЧЕН 
Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

13200023 ЧЛЕН Красимира Щонова Драганова Даниела Василева Велчева  

13200006 зам-председател Пенка Иванова Канджурова  Добринка Ангелова Сиракова 

13200019 ЧЛЕН Делчо Делов Делов Таня Димитрова Ендарова  

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 



За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

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 12  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 
РЕШЕНИЕ  № 134 – НС/21.09.2022г. 

 

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

по предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 240/21.09.2022 г. от  Кирил Николаев 

Тодорин, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС‘‘, относно извършване на замяна на 

член в състава на СИК на територията на община Септември. 

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 № 67-НС/01.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 
 

РЕШИ: 
 

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

 

№ СИК Длъжност Освобождава Назначава 

132900010 член Ирина Тодорова Пенева Емилия Колева Андреева 

132900013 секретар Кирил Лазаров Влахов 
Димитрийка Симеонова 

Николова 
 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  



 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

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 13  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 
РЕШЕНИЕ  № 135 – НС/21.09.2022г. 

 

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

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘    в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори 

за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 242/21.09.2022  г. от Златка Тупарова –

Влахова , упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС‘‘    , относно извършване на замяна на 

членове в съставите на СИК на територията на община Ракитово. 

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 № 77-НС/06.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия 

на НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия 

на ЗАМЕСТНИК 

132400010 ЧЛЕН 
ТЕОДОРА БОРИСОВА 

СПАСОВА 

ГЕРГАНА ХРИСТОВА 

ШАРКОВА 

132400014 ПРЕДСЕДАТЕЛ 
МАРИЯ АТАНАСОВА 

ГЕРГЕНЕНОВА 

ИСКРА МИРАНОВА 

ГОРАНОВА 

132400010 ЧЛЕН 
ВЕСКА ХРИСТОВА 

ЙОВЧЕВА 

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА 

ГАРДАНСКА 

132400014 ЧЛЕН 
ИСКРА МИРАНОВА 

ГОРАНОВА 

МАРИНА БОРИСОВА 

КУЗЕВА 

 

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  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

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 14  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 136 – НС/21.09.2022г. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. № 7-ЖС/21.09.2022 г., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров. 

Постъпила е жалба с вх.№ 7-ЖС/21.09.2022 г., в 10:00 ч., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров, с. Елшица, община Панагюрище, препратена по компетенция от ЦИК. 

Същата е жалба е входирана с № 218/20.09.2022 г., като е приета само за сведение, тъй като е 

посочено в нея „Копие до Председателя на РИК“. 

В жалбата се твърди, че във всички села в област Пазарджик са разлепени плакати на 

почти всяка политическа партия на забранени от кметовете места. Твърди се, че РИК 

Пазарджик не взема отношение за тези нарушения. Излага се твърдение, че РИК Пазарджик не 

публикува предварително датите на заседанията си и не вдига телефоните си. Излагат се 

доводи за лично отношение от страна на Председателя на РИК Пазарджик към жалбоподателя. 

РИК Пазарджик не е сигнализирана със сигнали и/или жалби по отношение нарушение 

на ИК и поставени плакати на забранени от кметовете места, извън посочените в „Електронния 

регистър за жалби и сигнали“ такива. По всички постъпили жалби и сигнали РИК Пазарджик 

се е произнесла с решение в законоустановения срок, като при установени нарушения, са 

предприети съответните мерки в компетенцията на РИК Пазарджик. 

Ако жалбоподателят твърди да са извършени нарушения на ИК, както се сочи в 

жалбата, то следва да окаже на кои места са поставени плакати, които евентуално да са в 

нарушение на ИК. Посочването на „…няма село в Област Пазарджик, на който от ПП ГЕРБ и 

конкретно Стефан Мирев, както и Петя Цанкова, Г-н Балабанов и почти всяка Политическа 

партия да лепи плакати на забранени от кметовете места…“, както е в самата жалба, е твърде 

общо и не е възможно да се образува проверка, която да установи наличието или липсата на 



нарушение на разпоредбите на ИК. Инициирането на проверка на територията на цялата 

Област Пазарджик би затруднило неимоверно работата на комисията в момент, в който РИК 

Пазарджик обучава назначените членове на СИК, извършва замени на назначени членове, 

регистрира застъпници и упълномощени представители във връзка с наближаващата дата на 

изборите за народни представители. 

В конкретния случай е налице нарушение на разпоредбите на чл.183, ал.3 от ИК. 

Следва да бъде уведомен жалбоподателя, че при постъпил сигнал, посочващ конкретно 

място, с извършено нарушение, РИК Пазарджик ще осъществи правомощията си съобразно ИК 

и ще извърши проверка, както е правила и до този момент.  

Не може да става дума за лично отношение към жалбоподателя Лазаров, тъй като по 

всички жалби и сигнали Районната избирателна комисия се е произнесла в срок. 

По следващите въпроси относно работата на Председателя на РИК Пазарджик в това му 

качество, РИК Пазарджик не е компетентна да се произнася. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

Не установява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс по жалба с вх. № 7-

ЖС/21.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, подадена от Борислав Валентинов Лазаров. 

 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

 

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 15  от дневния ред, председателят на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 137 – НС/21.09.2022г. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. № 6-ЖС/21.09.2022 г., подадена от Гроздан 

Кънчев Грозданов. 

Постъпила е жалба с вх.№ 6-ЖС/21.09.2022 г., в 9,45 ч., подадена от Гроздан Кънчев 

Грозданов имаща характер на заявление, с което желае същият да участва в изборите като член 

на секционна избирателна комисия № 57 в гр. Пазарджик. 

При извършена проверка, се установява, че Гроздан Кънчев Грозданов е назначен за 

член на СИК № 1319000057, а също така и в СИК № 234602091. 

При съобразяване на горното и изричното заявление на лицето се обосновава, че 

компетентна да извърши заличаването на Гроздан Кънчев Грозданов като член на СИК № 

234602091 е РИК – 23 Софийски. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

ИЗПРАЩА по компетентност жалба с вх. № 6-ЖС/21.09.2022 г., подадена от 

Гроздан Кънчев Грозданов за заличаване на лицето като член на СИК № 234602091 на 

РИК – 23 Софийски. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Петров Петров +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 9 

За – 9 

Против – 0  

Отсъстващ- 4 

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


