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Протокол № 16 – НС/ 24.09.2022г. 

 
Днес, 24.09.2022г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Христина Геомарова Ганчева, Секретар: Али 

Ахмедов Чешмеджиев и членове: Христо Николов Вълков, Иванка Василева Гатина, 

Боряна Чавдарова Дунгарова и Юсуф Ахмедов Мехмедов,  

  

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. Поправка на техническа грешка в Решение №144-НС/23.09.2022 г. на РИК – Пазарджик, 

взето с Протокол № 15-НС от 23.09.2022 г. за определяне на реда за получаване на 

формуляр на секционен протокол - (Приложение № 84-НС–кр ) и формуляр секционен 

протокол - (Приложение № 83-НС–хм ) от Областна администрация – Пазарджик на 

РИК Пазарджик и от РИК Пазарджик на определено лице на съответните общини в 

хипотезите на Част VI т.1 и т.2 от методическите указания на ЦИК  при произвеждане 

на  избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

2. Произнасяне по сигнал вх.№ 8-ЖС/24.09.2022 г. 

 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 146 –НС/24.09.2022 г. 
 

ОТНОСНО:  Поправка на техническа грешка в Решение №144-НС/23.09.2022 г. на 

РИК – Пазарджик, взето с Протокол № 15-НС от 23.09.2022 г. за определяне на реда за 

получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 84-НС–кр ) и формуляр 

секционен протокол - (Приложение № 83-НС–хм ) от Областна администрация – 

Пазарджик на РИК Пазарджик и от РИК Пазарджик на определено лице на съответните 

общини в хипотезите на Част VI т.1 и т.2 от методическите указания на ЦИК  при 

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

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

1. В т.1 е записано: „представител на съответната общинска администрация, след 

писмено потвърждение от РИК незабавно предава Формуляр на секционен протокол 

(Приложение № 84-НС-кр) на посочената  в уведомлението секционна избирателна 
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комисия, като едновременно с това получава от СИК  формуляр от секционен протокол 

(Приложение № 82-НС-м)“, вместо: „представител на съответната общинска 

администрация, след писмено потвърждение от РИК незабавно предава Формуляр на 

секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) на посочената  в уведомлението секционна 

избирателна комисия, като едновременно с това получава от СИК  формуляр от 

Приложение №9-НС към методически указания“; 

2. В т.2 е записано „Секретарят на съответната общинска администрация, след 

писмено потвърждение от РИК незабавно предава формуляр от секционен протокол 

(Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) 

на посочената в уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това 

получава от СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м)“, вместо: 

„Секретарят на съответната общинска администрация, след писмено потвърждение от РИК 

незабавно предава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и 

формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) на посочената в 

уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава от 

СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и формуляр от 

Приложение № 9-НС към методически указания“. 

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

определяне на реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 

84-НС–кр ) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 83-НС–хм ) от Областна 

администрация – Пазарджик на РИК Пазарджик и от РИК Пазарджик на определено лице 

на съответните общини в хипотезите на Част VI т.1 и т.2 от методическите указания на 

ЦИК  при произвеждане на  избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. и 

като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния 

кодекс, Решение № 144-НС от 23.09.2022г. на РИК – Пазарджик,, 

 

Р Е Ш И: 

Допуска поправка на следната техническа грешка:  

 

1. В т.1 текстът: „представител на съответната общинска администрация, след 

писмено потвърждение от РИК незабавно предава Формуляр на секционен протокол 

(Приложение № 84-НС-кр) на посочената  в уведомлението секционна избирателна 

комисия, като едновременно с това получава от СИК  формуляр от секционен протокол 

(Приложение № 82-НС-м)“, да се чете: „представител на съответната общинска 

администрация, след писмено потвърждение от РИК незабавно предава Формуляр на 

секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) на посочената  в уведомлението 

секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава от СИК  

формуляр от Приложение № 9-НС към методически указания“; 

2. В т.2 текстът: „Секретарят на съответната общинска администрация, след 

писмено потвърждение от РИК незабавно предава формуляр от секционен протокол 



(Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) 

на посочената в уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това 

получава от СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м)“, да се чете: 

„Секретарят на съответната общинска администрация, след писмено потвърждение 

от РИК незабавно предава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-

хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) на посочената в 

уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава 

от СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и 

формуляр от Приложение № 9-НС към методически указания“. 

В останалата си част Решение №144-НС/23.09.2022 г. на РИК – Пазарджик остава 

непроменено. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 

Гласували – 7 

За – 7 

Против – 0  

Отсъстващ- 6 

 

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  № 147 –НС/24.09.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал вх.№ 8-ЖС/24.09.2022 г. 

Постъпил е сигнал с вх.№ 8-ЖС/24.09.2022 г., в 13:30 ч., от Петя Николаева 

Цанкова, кандидат за народен представител от листата на „БСП за България“. В сигнала се 

твърди, че Община Септември не е изпълнила Решение № 90-НС/12.09.2022 г., взето с 

Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на РИК – Пазарджик, в частта, относно премахване и 



изземване на агитационни материали, изготвени в нарушение на разпоредбата на чл.183, 

ал.4 от Изборния кодекс.  

Решение № 90-НС/12.09.2022 г., взето с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на РИК – 

Пазарджик е оспорвано по надлежния ред пред Централната избирателна комисия, която 

със свое Решение № 1448-НС/21.09.2022 г. оставя жалбата без разглеждане поради липса 

на правен интерес и връща преписката на РИК-Пазарджик. Жалбоподателят моли за 

извършване на проверка и действия при установено нарушение. Прилагат се 

доказателства. 

РИК Пазарджик е извършила проверка от членове на комисията, като от 

Констативен протокол от 24.09.2022 г. се установява, че действително агитационните 

материали, посочени в Решение № 90-НС/12.09.2022 г., взето с Протокол № 11-

НС/12.09.2022 г. на РИК – Пазарджик и изготвени в нарушение на разпоредбата на чл.183, 

ал.4 от Изборния кодекс, към момента на подаване на сигнала с вх.№ 8-ЖС/24.09.2022 г., 

не са премахнати от Общинска администрация – Септември. 

Действително Решение № 90-НС/12.09.2022 г., взето с Протокол № 11-

НС/12.09.2022 г. на РИК – Пазарджик е оспорвано по надлежния ред пред Централната 

избирателна комисия, която със свое Решение № 1448-НС/21.09.2022 г. оставя жалбата без 

разглеждане поради липса на правен интерес и връща преписката на РИК-Пазарджик. 

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

Р Е Ш И: 

УКАЗВА ПОВТОРНО на Кмета на Община Септември в срок до 26.09.2022 г. в 

17:00 ч. на основание чл.186, ал.1 от ИК изземването и премахването на агитационните 

материали и съдържащи образите на Кмета на Община Септември и надпис относно 

качеството Кмет на Община Септември, както и образите на кметовете на кметства или 

кметски наместници в кметствата на територията на Община Септември и  надпис относно 

качеството кмет на кметство или кметски наместник на кметство в община Септември, за 

цялата община Септември, които материали са установени за изготвени в нарушение на 

чл.183, ал.4 от ИК съобразно Решение № 90-НС/12.09.2022 г., взето с Протокол № 11-

НС/12.09.2022 г. на РИК – Пазарджик, във вр. с Решение № 1448-НС/21.09.2022 г. на ЦИК. 

На основание чл.186, ал.1 от ИК при необходимост Общинска администрация – 

Септември може да получи съдействие от органите на МВР. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  



СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Иванка Василева Гатина +  

 Христо Николов Вълков +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

Гласували – 7 

За – 7 

Против – 0  

Отсъстващ- 6 

 

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


