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Протокол № 17 – НС/ 26.09.2022г. 

 
Днес, 26.09.2022г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Христина Геомарова Ганчева и членове: Христо 

Николов Вълков, Боряна Чавдарова Дунгарова, Виолета Стефанова Ценова, Стефан 

Йорданов Димитров, 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 член в СИК на територията на община Стрелча 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 Пазарджик 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. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по 

предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ‘‘  в изборен 

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

02.10.2022 г. 

4. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Септември по 

предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

5. 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. 

6. Произнасяне по сигнал вх.№ 9-ЖС/26.09.2022 г. 

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

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

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

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

предложение на Коалиция ГЕРБ-СДС  в изборен район 13 - Пазарджик за 

произвеждане на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

9. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по 

предложение на КП „ГЕРБ-СДС‘‘  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 Септември по 

предложение на ПП „ ДПС “  в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

11.  Промяна адреса на СИК 132900029 в с.Симеоновец, Община Септември  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

mailto:rik13@cik.bg


 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 
РЕШЕНИЕ  № 148 – НС/26.09.2022г. 

 

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

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

на  избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 264/25.09.2022  г. от Йовко Такучев, 

упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД‘‘ , относно извършване на замяна на 

член в състава 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: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

13320009 член Кръстьо Динчев Кръстев Костадинка Стоянова Гарева 

 

 

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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

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  № 149 – НС/26.09.2022г. 

 

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

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. № 265/25.09.2022  г. от Николай Янев, 

упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ‘‘, 

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 следните замени, съгласно предложението, както следва: 

 

Секция № Длъжност Освобождава: Назначава: 

131900202 член Марио Петков Макаров Тунка Иванова Кавлакова 

131900192 член Николина Нешкова Гълъбинова Добрияна Неделчева Бозева 

131900080 член Лидия Василева Бонджакова Екатерина Иванова Палешникова 

131900058 председател Надежда Петрова Чакърова Елица Кръстева Янкова 

131900032 член Иванка Костадинова Ангова Марияна Георгиева Тодорова 

 

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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

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

 

РЕШЕНИЕ  № 150 – НС/26.09.2022г. 

 

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

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. № 266/25.09.2022  г. от Николай Янев, 

упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ‘‘, 

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. 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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 7 

За – 7 

Секция 

№ 
Длъжност Освобождава: Назначава: 

130600005 член Анна Стоянова Чанакчиварова Мартин Владимиров Енев 

130600009 член Росица Николаева Хаджиева Ванеса Бориславова Тулева 



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

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 151 – НС/26.09.2022г. 
 

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

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

избори за народни представители на 02.10.2022 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 267/25.09.2022  г. от  Иво Бойков 

Крушаров, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘, 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 

13290001 член Ангелина Благова Местанова Иванка Георгиева Фьодорова 

13290002 председател Иванка Георгиева Фьодорова Антоан Демиров Тронов 

13290018 секретар Стефка Ангелова Благова Ивелина Иванова Чобалигова 

13290019 член Ивелина Иванова Чобалигова Стефка Ангелова Благова 

13290028 член Велина Бойкова Крушарова Ангелина Благова Местанова 

 

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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  



 Янчо Николов Дрянов +  

 

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

за решение, както следва: 

 
РЕШЕНИЕ  № 152 – НС/26.09.2022г. 

 

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.№ 268/25.09.2022 г. от Лилия Георгиева 

Георгиева , упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘, относно извършване на 

замени 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. и Решение № 125-НС/21.09.2022 г. на РИК-Пазарджик, РИК 

– Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

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

 

№ СИК Длъжност Име, презиме и фамилия 

на НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия 

на ЗАМЕСТНИК 

131900046 член Веска Георгиева Ватева Гергана Милчева Консулова 

131900059 член Весела Стоянова Такева Светла Златкова Димова 

131900071 член Олга Алексеевна Даскалова Стефан Владимиров 

Йорданов 

131900017 Секретар Божурка Емилова Русчева Олга Алексеевна Даскалова 

131900171 член Димитрия Петкова Илиева Йорданка Запринова Коцева 

131900194 член Славчо Ангелов Мърдев Димитър Станев Димитров 

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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 153 –НС/26.09.2022 г. 

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал вх.№ 9-ЖС/26.09.2022 г. 

Постъпил е сигнал с вх.№ 9-ЖС/26.09.2022 г., в 09:05 ч., от Александра 

Красимирова Стеркова, кандидат за народен представител от листата на КП 

„Демократична България обединение“. 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. е оставила жалбата без разглеждане поради 

липса на правен интерес и е върнала преписката на РИК-Пазарджик. Жалбоподателят моли 

за извършване на проверка и действия при установено нарушение. Прилага се 

доказателство. 

 На основание постъпил сигнал с вх.№ 8-ЖС/24.09.2022 г., РИК-Пазарджик е 

извършил проверка, която е установила, 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 не са премахнати от Общинска администрация – Септември. С Решение 



№ 147-НС/24.09.2022г., взето с протокол №16-НС/24.09.2022г., РИК-Пазарджик е указала 

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 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. 

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

Р Е Ш И: 

Остава жалбата без разглеждане, тъй като е подадена в срока, в който РИК-

Пазарджик е указал повторно на Кмета на Община Септември изземването и премахването 

на агитационните материали 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. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 

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

за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 154 – НС/26.09.2022г. 

 



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

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.№ 271/26.09.2022 г. от Светлана 

Парашкевова - Узунова , упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘, относно 

извършване на замени 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: 

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

№ сик Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132000010 член Петър Луков Врагов Стоян Иванов Кузманов 

132000024 член Стоянка Маринова Маринова Мария Кръстева Цинцарова 

132000024 секретар Христина Делчева Шиекова Стоянка Маринова Маринова 

 

 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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

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

за решение, както следва: 

 
РЕШЕНИЕ  № 155 – НС/26.09.2022г. 

 



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

по предложение на Коалиция 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.№ 272/26.09.2022 г. от Христо Илиев 

Калоянов , упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, относно извършване на 

замени 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: 

1 Извършва следната замени, съгласно предложението, както следва: 

№ сик Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132000001 Председател Мирена Георгиева Ненкова Цветана Василкова  Ванева-Белишка 

132000002 Зам. Пред. Стоянка Атанасова Коруджиева София Николаева Пашова 

132000002 член София Николаева Пашова Стоянка Атанасова Коруджиева 

132000009 секретар Цветана Василкова Ванева 

Белишка 

Недялка Григорова Нейкова 

132000009 член Недялка Григорова Нейкова Мирена Георгиева Ненкова 

 

   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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 

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

за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 156 – НС/26.09.2022г. 

 

Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера 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. № 273/26.09.2022  г. от Илиян Тодоров 

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

членове в съставите на СИК на територията на община Пещера . 

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

 

РЕШИ: 

 

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

 

№ СИК Длъжност Освобождава Назначава 

132100008 член Невенка Димитрова Личева Айрие Нуреттин Пехливан 

132100014 член Димитър Георгиев Дуров Невенка Димитрова Личева 

132100023 член Айрие Нуреттин Пехливан Димитър Георгиев Дуров 

 

 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: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

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

за решение, както следва: 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 157 – НС/26.09.2022г. 

 

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

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

народни представители на 02.10.2022 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх.№ 277/26.09.2022  г. от Асен Беков , 

упълномощен представител на ПП „ ДПС “  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: 

2. 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  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

Гласували – 7 

За – 7 

Против – 0  

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132900007 член Емилиян Йорданов Филипов Стефан Йорданов Иванов 

132900009 член Стефан Йорданов Иванов Светлана Василева Николова 

132900022 Зам.предсе

дател 

Лейла Ниязи Адил Керил Мехмед Мехмед 



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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 158-НС/ 26.09.2022 г. 

 

 
Относно: Промяна адреса на СИК 132900029 в с.Симеоновец, Община Септември  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

            Постъпила е Заповед №1984 от 26.09.2022г. на Кмета на Обшина Септември, с 

която се изменя Заповед № 1589/08.08.2022 г. на Кмета на Община Септември за 

формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията 

на Община Септември, като вместо за място на гласуване на избирателна секция 

№132900029 в с.Симеоновец, Клуб на пенсионера, ул.“Първа“ №7 е определено място за 

гласуване на избирателна секция №132900029 в с.Симеоновец -НЧ „Серафим Янакиев 

Червенко-1933“, ул.“Първа“ №36 

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и във връзка с Решение № 25-НС/ 18.08.2022 

г. на РИК, РИК –  ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

   1. Променя адреса на СИК 132900029 в с.Симеоновец, Община Септември  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. от Клуб на 

пенсионера, ул.“Първа“ №7 на НЧ „Серафим Янакиев Червенко-1933“, ул.“Първа“ № 

36. 
 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева +  

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Стефан Йорданов Димитров +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

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

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева.............................................. 


