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Протокол № 7 – НС/01.03.2023г. 

 
Днес, 01.03.2023г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам.-председател: Иванка Василева Гатина, Елена Кръстева Попова, 

Христина Геомарова Ганчева, Юсуф Ахмедов Мехмедов, Атанаска Стоичкова Гочева, 

Лъчезар Николаев Минев, Сашо Асенов Гешев. 

  

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. Заличаване на кандидат от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за изборите за народни представители на 02 

април 2023 г. 

2. Заличаване на кандидат от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“ за 

изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

 

 

 Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
     

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

 

РЕШЕНИЕ  № 65 – НС/ 01.03.2023 г. 

 
ОТНОСНО:  Заличаване на кандидат от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за изборите за народни представители на 02 

април 2023 г. 

 Постъпило е заявление с Вх. № 83/01.03.2023 г. от Тодор Куртев Цоков, 

упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-

ЕВРОЛЕВИЦА“, в което на основание чл.258, ал.5, изр. второ от ИК, е обективиран отказ 

от участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на Емил Боянов 

Догазанов, регистриран с Решение № 54-НС/28.02.2023 г., взето с Протокол № 6-

НС/28.02.2023 г. на РИК Пазарджик, като кандидат за народен представител от 

кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ под 

номер 9.  

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.8 и т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с чл.258, 

ал.1,  ал.5 от Изборния кодекс, както и на основание Решение № 1664-НС/15.02.2023 г. и 

Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, РИК Пазарджик 

РЕШИ:    
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1. Заличава регистрацията на Емил Боянов Догазанов, регистриран под номер 9 

/девет/ от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-

ЕВРОЛЕВИЦА“. 

 

2. Анулира издаденото удостоверение на заличеното лице. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Христина Геомарова Ганчева +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0  

Отсъстващ- 5 

 

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  № 66 – НС/ 01.03.2023 г. 

 
ОТНОСНО:  Заличаване на кандидат от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и 

НАТО“ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

 Постъпило е заявление с Вх. № 88/01.03.2023 г. от Светозар Николаев Събев, 

упълномощен представител на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“, в което на основание чл.258, 

ал.5, изр. второ от ИК, е обективиран отказ от участие в изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. на Уйлям Джеймс Гоги, регистриран с Решение № 51-

НС/26.02.2023 г., взето с Протокол № 5-НС/26.02.2023 г. на РИК Пазарджик, като 

кандидат за народен представител от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“ 

под номер 3.  

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.8 и т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с чл.258, 

ал.1,  ал.5 от Изборния кодекс, както и на основание Решение № 1659-НС/14.02.2023 г. и 

Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, РИК Пазарджик 

РЕШИ:    



1. Заличава регистрацията на Уйлям Джеймс Гоги, регистриран под номер 3 /три/ от 

кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“. 

2. Анулира издаденото удостоверение на заличеното лице. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЧЛЕНОВЕ: Христина Геомарова Ганчева +  

 Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

Гласували – 8 

За – 8 

Против – 0  

Отсъстващ -5 

 

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 бе закрито. 

 

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

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Иванка Василева Гатина.............................................. 


