
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 № 1 – НС/ 12.02.2023г. 

 
Днес, 12.02.2023г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Иванка Василева Гатина, Зам. Председател – 

Васил Цветанов Стефанов, Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев и членове: Христина 

Геомарова Ганчева, Лъчезар Николаев Минев, Христо Николов Вълков, Сашо Асенов 

Гешев, Елена Кръстева Попова, Атанаска Стоичкова Гочева, 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. Номерацията на Решенията на РИК-Пазарджик за произвеждане на изборите за 

Народни представители на 02.04.2023 г.   

2. Начина на обявяването на решенията на Районната избирателна комисия - 

Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 02.04.2023 г.     

3.  Реквизити и начин на защита на печата на  РИК Пазарджик. 

4.  Вземане на Решение за определяне член от комисията за маркиране на печата. 

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

избирателна комисия 13 – Пазарджик. 

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

за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

7. Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решенията от РИК 13 - 

Пазарджик при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

8. График на дежурствата на РИК - Пазарджик произвеждане на изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г.   

9. Разпределение на функциите между членовете на РИК Пазарджик по повод 

организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за Народни 

представители на 02.04.2023 г. 

10. Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик във 

връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители  на 

02.04.2023 г.   

11. Разпределение на отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.   

13. Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на 

публичните регистри в Районна избирателна комисия Пазарджик за произвеждане на 

изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 
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14. Броя на членовете на секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик 

за произвеждане на народни представители на 2 април 2023 г. 

15. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски 

листи в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

 

 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

  РЕШЕНИЕ  № 1 – НС/ 12.02.2023 г. 

 

 
ОТНОСНО: Номерацията на Решенията на РИК-Пазарджик за произвеждане на 

изборите за Народни представители на 02.04.2023 г.   

 

На основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Взетите от РИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри. 

 

2. Решенията, отнасящи се до произвеждане на изборите за Народни представители на 

02.04.2023 г. се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се 

добавя буквосъчетанието „НС”, последвано от наклонена черта и датата на приемане. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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  № 2 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на Районната избирателна комисия 

- Пазарджик за произвеждане на изборите за Народни представители на 02.04.2023 г.     

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1605–НС/ 09.02.2023 

г. на ЦИК, Районната избирателна комисия  

 

РЕШИ: 

 

 1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената 

фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. 

„България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си. 

 2. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът 

на поставянето им и се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни 

партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни 

(72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на 

комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се 

подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. 

3. Настоящото Решение се обявява публично чрез средствата за масово 

осведомяване. 

 

 РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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  № 3 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО:  Реквизити и начин на защита на печата на  РИК Пазарджик. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл.64 от ИК и Решение № 1596-НС от 07.02.2023 г. на ЦИК, 

РИК – ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

1.Комисията има печат, който е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва 

текстът „РИК ПАЗАРДЖИК 13“. В пръстена се изписва  и текстът „ИЗБОРИ НС 2023". 

При осъществяване на своята дейност комисията ще разполага с два печата, съгласно 

Решение 1596-НС от 07.02.2023 г. на ЦИК. 

2. Броят на печатите за районната избирателна комисия е до 2 (два). 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 12 

За – 12 

Против – 0  

Отсъстващ- 1 

 

 



 

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

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 4 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на Решение за определяне член от комисията за маркиране на печата. 

 

За маркирането се състави протокол, подписан от членовете на комисията, 

съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркираните печати /2 броя/ по уникален 

начин, като по Решение на комисията се определи Янчо Дрянов член на комисията, който 

заедно с Председателя да маркира печатите на комисията съгласно Решение № 1596-НС от 

07.02.2023 г. на ЦИК. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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 на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 5 - НС/ 12.02.2023 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: 

 

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. 

 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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 на РИК – Пазарджик  докладва проекта 

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 6 – НС/ 12.02.2023 г. 

Относно: Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите 

регистри за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

На основание чл. 72, ал.1, т.1., т.8, т.15, т.16 и т.21 от Изборния кодекс РИК 13 - 

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 инициативни комитети                             ИК 

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

3.Регистър на застъпниците                                              ЗС  

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

4.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: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 7 – НС/ 12.02.2023 г. 



 
Относно: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решенията от РИК 

13 - Пазарджик при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 

г. 

 

На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс РИК 13 – Пазарджик 

 

РЕШИ: 

 

      I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на 

районната избирателна комисия (РИК) 

1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета 

от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от 

определен от него заместник-председател. 

2. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията 

www.rik13.cik.bg. 

3. Заседанията на РИК са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез 

интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен 

ред. 

4. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от 

членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие 

– от определен от него заместник-председател. 

5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска 

гласуване „въздържал се“. 

6. Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят 

„особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

7. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и 

секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

8. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от 

присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 4. 

9. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото 

мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по 

смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се 

изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, 

присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, 

че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК. 

10. При отмяна на решението по т. 9, РИК постановява ново решение, което се приема 

с мнозинство повече от половината от членовете ѝ. 

11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от 

председателя и секретаря. 

12. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от 

председателя, и от заместник-председателя. 

13. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-



председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии 

и коалиции. 

14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се 

подпечатват с печата им. 

15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, 

наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните 

становища, мнения и възражения се записват в протокола. 

16. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува 

незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и 

окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното 

гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други 

документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички 

публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни. 

17. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис 

(архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното 

заседание. 

II. Обявяване на решения на комисията ще се извършва съгласно Решение № 2-НС/ 

12.02.2023 г. на РИК Пазарджик; 

18. Срокът за оспорване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред 

обявяване/публикуване. 

19. Интернет страница на РИК 13 - Пазарджик: https://rik13.cik.bg/, e-mail: rik13@cik.bg 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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  

 

mailto:rik13@cik.bg


 

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 8 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: График на дежурствата на РИК - Пазарджик произвеждане на изборите 

за народни представители на 02.04.2023 г.   

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия 

  

Р Е Ш И:  

1. Утвърждава графика за дежурствата на членовете на РИК Пазарджик за периода  

    13.02.2023 г. - 19.02.2023 г.  

2. Прием на документи от 09.00 часа до 17.00 часа всеки ден. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 9 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разпределение на функциите между членовете на РИК Пазарджик по 

повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за Народни 

представители на 02.04.2023 г.   

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия  

РЕШИ : 

 
Разпределя функциите  по организацията и дейността по произвеждане на изборите 

за Народни представители на 02.04.2023 г.,  както следва: 

 

- цялостно представителство на комисията ще се осъществява от нейния 

Председател: Антони Върбев - съгласно Изборния кодекс 

- организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия – Али 

Чешмеджиев; 

- протоколи и решения – Елена Попова, Боряна Дунгарова, Христина Ганчева  

- връзки с обществеността – Антони Върбев; 

- финансово-отчетна дейност – Али Чешмеджиев, Иванка Гатина 

- входяща изходяща кореспонденция -  Атанаска Гочева, Сашо Гешев 

- регистри и архив – Юсуф Мехмедов, Лъчезар Минев, 

- комплектоване, отговор на жалби и сигнали – Христо Вълков, Васил Стефанов, 

Янчо Дрянов. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 10 - НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик 

във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители  на 

02.04.2023 г.   

 

На основание чл.62 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 1586- 

НС/ 02.02.2023 г. на ЦИК, РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от 

обявяване на изборния резултат – 16.04.2023 г. включително, определя специалисти-

експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик за произвеждане на изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г., както следва: 

 

Специалисти-експерти: 

Мартин Арсен Ашикян 

Парашкева Александрова Добрева 

 

Специалисти-технически сътрудници: 

 

Мария Йорданова Чешмеджиева 

Гинка Георгиева Дудова 

 

Във връзка с това 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  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  



 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 11 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО:  Разпределение на отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини 

за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК – ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

1. Разпределя отговорностите на членовете на РИК Пазарджик по общини за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както 

следва: 

 

Община Пазарджик – Антони Върбев, Али Чешмеджиев, Иванка Гатина, Васил 

Стефанов,  

Община Велинград и Община Сърница – Антони Върбев,  Юсуф Мехмедов 

Община Панагюрище и Община Стрелча – Елена Попова, Лъчезар Минев, Христина 

Ганчева 

Община Батак и Община Ракитово – Янчо Дрянов, Иванка Гатина 

Община Пещера и Община Брацигово – Али Чешмеджиев, Атанаска Гочева, Васил 

Стефанов 

Община Лесичово и Община Белово и Община Септември – Сашо Гешев, Христо 

Вълков, Боряна Дунгарова 

  
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  



 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 12 - НС/ 12.02.2023 г. 

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

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

02.04.2023 г.   

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7 и чл. 153, ал.1 от ИК и Решение № 1600-НС/07.02.2023 

г. на ЦИК, РИК - ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШИ: 

 

Срокът за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е от 

13.02.2023 г. в 09:30 ч. до 20.02.2023 г. – 17:00 ч. 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 20.02.2023 г. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  



 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 13 – НС/ 12.02.2023 г. 

 
 

Относно: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на 

публичните регистри в Районна избирателна комисия Пазарджик за произвеждане на 

изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, 8, 16 и 21 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс  

Районната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

Районна избирателна комисия Пазарджик води публични регистри и списък за 

публикуване, както следва: 

  1.1. публичен регистър на инициативните комитети; 

  1.2. публичен регистър на кандидатските листи; 

  1.3. публичен регистър на застъпниците; 

  1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите; 

  1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за 

публикуване. 

2. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на Районна избирателна 

комисия Пазарджик. 

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва: 

3.1. За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 57-НС 

от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на 

инициативния комитет. 

3.2. За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно 

Приложение № 64-НС от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на 

кандидатската листа. 

3.3. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 44-НС от изборните 

книжа. 



Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и 

заместващи застъпници. 

3.4. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени с 

решението на ЦИК. 

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на 

жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения. 

3.5. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за 

публикуване се вписват обстоятелствата, съдържащи се в приложение към решение на 

ЦИК относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети. 

   Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК 13 - Пазарджик на първи 

или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 14-НС/ 12.02.2023 г. 

 
Относно: Броя на членовете на секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик 

за произвеждане на народни представители на 2 април 2023 г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 връзка с чл.92 от ИК, РИК – ПАЗАРДЖИК 

 



РЕШИ: 

 

Определя броя на членовете на Секционните избирателни комисии в 13-ти МИР 

Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., 

както следва: 

 

1. Броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително 

председател, заместник-председател и секретар е: 

-за секции с до 500 избиратели включително – 7 членове 

-за секции над 500 избиратели – 9 членове 

-за подвижни избирателни секции – 5 членове 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков  + 

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 12 

За – 11 

Против – 1  

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

за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 15-НС/ 12.02.2023 г. 

 
Относно: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски 

листи в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, РИК 13 -  ПАЗАРДЖИК 

 



РЕШИ:  

1. Определя краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в 

изборите за народни представители, насрочени за 02 април 2023 г., както следва: 

Краен срок – 28.02.2023 г. - 17:00 ч. 

2. Документи се приемат всеки календарен ден до изтичане на горепосочения срок от 9:00 

до 17:00 часа. 

3. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, РИК 13 -  ПАЗАРДЖИК дава незабавно указания за отстраняването им в 

срок до 3 /три/ дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

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. 

 

 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

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

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

 


