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Протокол № 3 – НС/ 19.02.2023 г. 

 
Днес, 19.02.2023 г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Иванка Василева Гатина, и членове: Христина 

Геомарова Ганчева, Лъчезар Николаев Минев, Боряна Чавдарова Дунгарова, Янчо 

Николов Дрянов, Христо Николов Вълков, Сашо Асенов Гешев, Елена Кръстева Попова, 

Атанаска Стоичкова Гочева. 

  

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. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Пазарджик за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

2. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Батак за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

3. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Белово за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

4. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Брацигово за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

5. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Велинград за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

6. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Панагюрище за произвеждане на  изборите 

за народни представители на 02 април 2023 г. 

7. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Пещера за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

8. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Ракитово за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

9. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Лесичово за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

10. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Септември за произвеждане на  изборите за 
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народни представители на 02 април 2023 г. 

11. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Сърница за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

12. Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Стрелча за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

13.  Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на 

Политическа партия  „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ 
 

   Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 30 – НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Пазарджик за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

  РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 320/10.02.2023 г.на Кмета на 

Община Пазарджик за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Пазарджик е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 

20-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 

от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Пазарджик и разпределени в 129 СИК -  9-

членни и 20 СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 297 /двеста деветдесет и седем/ броя членове на СИК, от които 125 /сто 

двадесет и пет/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 239 /двеста тридесет и девет/ броя членове на 

СИК, от които 99  /деветдесет и девет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 169 /сто шестдесет и девет/ броя членове на 

СИК, от които 67 /шестдесет и седем/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 149 /сто четиридесет и девет/ броя членове на СИК, от които 51 

/петдесет и един/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 149 /сто четиридесет и девет/ броя членове на СИК, от които 

45 /четиридесет и пет/ в ръководството на СИК, 



 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 149 /сто четиридесет и девет/ 

броя членове на СИК, от които 37 /тридесет и седем/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 149 /сто четиридесет и девет/ броя членове на СИК, от 

които 23 /двадесет и три/ в ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

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  № 31– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Батак за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

  РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 99/08.02.2023 г. на Кмета на 

Община Батак за определяне броя на избирателните секции на територията на Община Батак 

е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 16-

НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 от 

Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 



1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Батак и разпределени в 7 СИК -  9-членни и 2 

СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 17 /седемнадесет/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 14 /четиринадесет/ броя членове на СИК, от 

които 6  /шест/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 10 /десет/ броя членове на СИК, от които 4 

/четири/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 9 /девет/ броя членове на СИК, 

от които 2 /две/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 1 /един/ в 

ръководството на СИК. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

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  № 32– НС/ 19.02.2023 г. 

 
Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Белово за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

  РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 46/08.02.2023 г. на Кмета на 

Община Белово за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Белово е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 17-

НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 от 

Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Белово и разпределени в 7 СИК -  9-членни и 4 

СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 19 /деветнадесет/ броя членове на СИК, от които 9 /девет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от 

които 7  /седем/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 12 /дванадесет/ броя членове на СИК, от 

които 5 /пет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 11 /единадесет/ броя членове на СИК, от които 4 /четири/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 11 /единадесет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 11 /единадесет/ броя членове на 

СИК, от които 3 /три/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 11 /единадесет/ броя членове на СИК, от които 2 /две/ в 

ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК  

 
  по точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 33 – НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № РД-53/06.02.2023 г. на Кмета на 

Община Брацигово за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Брацигово е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение 

№18-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, 

ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и 

методическите указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Брацигово и разпределени в 8 СИК -  9-членни и 

8 СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 25 /двадесет и пет/ броя членове на СИК, от които 14 /четиринадесет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 22 /двадесет и две/ броя членове на СИК, от 

които 11  /единадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 17 /седемнадесет/ броя членове на СИК, от 

които 7 /седем/ в ръководството на СИК, 



 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 5 /пет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 5 /пет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 16 /шестнадесет/ броя членове 

на СИК, от които 4 /четири/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 2 /две/ в 

ръководството на СИК. 

 
 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК  

 
  по точка 5 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 34 – НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Велинград за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

  РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 192/09.02.2023 г. на Кмета на 

Община Велинград за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 



Велинград е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение 

№19-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, 

ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и 

методическите указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Велинград и разпределени в 31 СИК -  9-членни 

и 20 СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 86 /осемдесет и шест/ броя членове на СИК, от които 43 /четиридесет и 

три/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 73 /седемдесет и три/ броя членове на СИК, от 

които 34  /тридесет и четири/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 56 /петдесет и шест/ броя членове на СИК, от 

които 23 /двадесет и три/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 51 /петдесет и един/ броя членове на СИК, от които 17 

/седемнадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 51 /петдесет и един/ броя членове на СИК, от които 15 

/петнадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 51 /петдесет и един/ броя членове 

на СИК, от които 13 /тринадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 51 /петдесет и един/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ 

в ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 



Против – 0  

Отсъстващ - 3 

И на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК  

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

 

РЕШЕНИЕ  № 35 – НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Панагюрище за произвеждане на  изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г. 

 

  РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 69/09.02.2023г.на Кмета на 

Община Панагюрище за определяне броя на избирателните секции на територията на 

Община Панагюрище е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и 

Решение № 21-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с 

чл.92, ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и 

методическите указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Панагюрище и разпределени в 25 СИК -  9-

членни и 1 СИК -  7-членна, както следва: 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 55 /петдесет и пет/ броя членове на СИК, от които 22 /двадесет и две/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 43 /четиридесет и три/ броя членове на СИК, от 

които 17  /седемнадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 30 /тридесет/ броя членове на СИК, от които 

12 /дванадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 9 /девет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 26 /двадесет и шест/ броя членове 

на СИК, от които 6 /шест/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 4 

/четири/ в ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 



 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

  РЕШЕНИЕ  № 36– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Пещера за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 103/09.02.2023 г. на Кмета на 

Община Пещера за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Пещера е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 22-

НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 от 

Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Пещера и разпределени в 22 СИК -  9-членни и 4 

СИК -  7-членни, както следва: 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 51 /петдесет и един/ броя членове на СИК, от които 22 /двадесет и две/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 41 /четиридесет и едно/ броя членове на СИК, 

от които 17  /седемнадесет/ в ръководството на СИК, 

 



за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 30 /тридесет/ броя членове на СИК, от които 

12 /дванадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 9 /девет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 26 /двадесет и шест/ броя членове 

на СИК, от които 6 /шест/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 26 /двадесет и шест/ броя членове на СИК, от които 4 

/четири/ в ръководството на СИК. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 37– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Ракитово за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 



РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № РД-25-164/07.02.2023 г. на 

Кмета на Община Ракитово за определяне броя на избирателните секции на територията на 

Община Ракитово е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и 

Решение № 23-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с 

чл.92, ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и 

методическите указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Ракитово и разпределени в 16 СИК -  9-членни 

както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 34 /тридесет и четири/ броя членове на СИК, от които 14 

/четиринадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 27 /двадесет и седем/ броя членове на СИК, от 

които 11  /единадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 19 /деветнадесет/ броя членове на СИК, от 

които 7 /седем/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 5 /пет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 5 /пет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 16 /шестнадесет/ броя членове 

на СИК, от които 4 /четири/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 16 /шестнадесет/ броя членове на СИК, от които 2 /две/ в 

ръководството на СИК. 

 
 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  



 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 38– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Лесичово за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 16/09.02.2023 г. на Кмета на 

Община Лесичово за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Лесичово е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 

24-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 

от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Лесичово и разпределени в 3 СИК -  9-членни и 

7 СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 13 /тринадесет/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 12 /дванадесет/ броя членове на СИК, от които 

7  /седем/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 11 /единадесет/ броя членове на СИК, от 

които 5 /пет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 10 /десет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в ръководството на 

СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - 10 /десет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в 

ръководството на СИК, 

 



за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 10 /десет/ броя членове на СИК, 

от които 3 /три/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 10 /десет/ броя членове на СИК, от които 1 /един/ в 

ръководството на СИК 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 39– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Септември за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 204/07.02.2023 г. на Кмета на 

Община Септември за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Септември е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение 

№25-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, 

ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и 

методическите указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 



1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Септември и разпределени в 27 СИК -  9-членни 

и 3 СИК -  7-членни, както следва: 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 61 /шестдесет и един/ броя членове на СИК, от които 25 /двадесет и пет/ 

в ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 49 /четиридесет и девет/ броя членове на СИК, 

от които 20  /двадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 34 /тридесет и четири/ броя членове на СИК, 

от които 14 /четиринадесет/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 30 /тридесет/ броя членове на СИК, от които 10 /десет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“  - 30 /тридесет/ броя членове на СИК, от които 9 /девет/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 30 /тридесет/ броя членове на 

СИК, от които 8 /осем/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 30 /тридесет/ броя членове на СИК, от които 4 /четири/ в 

ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 40– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Сърница за произвеждане на  изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № З-38/06.02.2023 г. на Кмета на 

Община Сърница за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Сърница е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 

26-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 

от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Сърница и разпределени в 5 СИК -  9-членни 

както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 11 /единадесет/ броя членове на СИК, от които 4 /четири/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 8 /осем/ броя членове на СИК, от които 3  /три/ 

в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 6 /шест/ броя членове на СИК, от които 2 

/две/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 5 /пет/ броя членове на СИК, от които 2 /две/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - 5 /пет/ броя членове на СИК, от които 2 /две/ в ръководството 

на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 5 /пет/ броя членове на СИК, от 

които 1 /един/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 5 /пет/ броя членове на СИК, от които 1 /един/ в 

ръководството на СИК. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 41– НС/ 19.02.2023 г. 
 

Относно: Разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите на територията на Община Стрелча за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

 

РИК - Пазарджик, след като констатира, че Заповед № 92/03.02.2023 г. на Кмета на 

Община Стрелча за определяне броя на избирателните секции на територията на Община 

Стрелча е влязла в сила и след като съобрази особените изисквания на закон и Решение № 

27-НС/15.02.2023г. на РИК Пазарджик на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.92, ал.6 

от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, както и методическите 

указания към същото решение, РИК Пазарджик 

Р Е Ш И: 

 

1.  Разпределя местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите, 

съобразни с броя на избирателите в Община Стрелча и разпределени в 5 СИК -  9-членни и 4 

СИК -  7-членни, както следва: 

 

за КП „ГЕРБ-СДС“  - 15 /петнадесет/ броя членове на СИК, от които 8 /осем/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  - 12 /дванадесет/ броя членове на СИК, от които 

6  /шест/ в ръководството на СИК, 

 



за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 10 /десет/ броя членове на СИК, от които 4 

/четири/ в ръководството на СИК, 

 

за ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 3 /три/ в 

ръководството на СИК, 

 

за КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  - 9 /девет/ броя членове на СИК, 

от които 2 /две/ в ръководството на СИК, 

 

за КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ - 9 /девет/ броя членове на СИК, от които 1 /един/ в 

ръководството на СИК. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

 

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 42 – НС/ 19.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни 

представители на Политическа партия  „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 

ИСТИНАТА“. 

Постъпило е Предложение № 1-КЛ/18.02.2023 г., 11:55 ч. за регистриране на 

кандидатската листа на Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 



ИСТИНАТА“ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., към същото са 

приложени следните документи:  

1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение № 59-НС), подписано от  Георги 

Иванов Киров 

2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 61-НС) - 3 бр. 

3. Пълномощно № 2114 от 15.02.2023 г. от Венцислав Атанасов Ангелов, председател и 

представляващ Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 

ИСТИНАТА“  към Георги Иванов Киров. 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, 

както и решение № 1657-НС/14.02.2023, относно регистрацията на Политическа партия 

„НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ на Централната избирателна 

комисия и решение 1651-НС/14.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, РИК - 

ПАЗАРДЖИК  

РЕШИ:    

1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на 

Политическа партия  „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, 

както следва:  

 

 

№ Име, Презиме, Фамилия 

1 Жанета Асенова Куибишева 

2 Станимира Цанкова Златкова 

3 Петър Генов Генов 

 

2. Да се издадат  удостоверения на регистрираните  кандидати от кандидатската листa 

на Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“,  

след влизане на решението в сила. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  



Гласували – 10 

За – 10 

Против – 0  

Отсъстващ - 3 

 

 

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:   Иванка Василева Гатина .............................................. 

 


