
РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАЗАРДЖИК 
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Протокол № 11 – НС/15.03.2023г. 

 
Днес, 15.03.2023г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ /РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха: Зам. Председател – Иванка 

Василева Гатина, Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев и членове: Христина Геомарова 

Ганчева, Лъчезар Николаев Минев, Боряна Чавдарова Дунгарова, Христо Николов 

Вълков, Сашо Асенов Гешев, Елена Кръстева Попова, Атанаска Стоичкова Гочева, Юсуф 

Ахмедов Мехмедов, Янчо Николов Дрянов. 

 

Заседанието се председателства от Иванка Гатина - Зам.-председател на комисията, 

определена със заповед №1/17.02.2023 г. от Председателя Антони Върбев, на основание 

чл. 70, ал. 2 от ИК и Решение №1605 НС/09.02.2023 г.  на ЦИК да свиква и ръководи 

заседанията на комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да 

взима легитимни решения,  докладва следния дневен ред:  

 

 1. 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 02.04.2023 г. 

 2. Произнасяне по жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, подадена 

от Борислав Валентинов Лазаров. 

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

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

произвеждане на  избори за народни представители на 02.04.2023 г. 

 4. Заличаване на Даниела Василева Велчева, назначена като председател  в СИК 

№132000023 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

 5. Заличаване на Мария Петрова Златанова, назначена като зам. председател  в СИК 

№132000025 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

 6. Заличаване на Мария Маринова Христева, назначена като председател  в СИК 

№132000003 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

 7. Вземане на решение за обжалване на Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело 

№276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик. 

 Дневният ред се прие с единодушие от комисията. 
 

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

 
 

 

 

 

mailto:rik13@cik.bg


РЕШЕНИЕ  № 84 – НС/15.03.2023г. 

 

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 02.04.2023 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 159/14.03.2023  г. от  Иво Бойков 

Крушаров, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘, относно извършване на 

замяна на членове 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 № 71-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

 

 

РЕШИ: 

 

 

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

 

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132900001 член 
Ангелина Благова Местанова Иванка Георгиева Фьодорова 

132900002 член 
Иванка Георгиева Фьодорова 

Антоан Демиров Тронов 

132900003 Зам.председател 
Илиан Ангелов Попов 

Грозденка Димитрова 

Трифонова 

132900005 член 
Станислав Иванов Поплювков Илиан Ангелов Попов 

132900008 член 
Стоян Иванов Стоянов 

Надежда Драгомирова Кръстева 

132900010 член 
Добромир Стефанов Стоицов Стоимена Стефанова Божкова 

132900011  член 
Грозденка Димитрова Трифонова Петър Георгиев Янчев 

132900014  член 
Рени Иванова Стоянова Стефан Боянов Стоичков 

132900016 член 
Стефан Боянов Стоичков Рени Иванова Стоянова 

132900019 секретар 
Ивелина Иванова Чобалигова 

Невена Троянова Влайкова 

132900023 член 
Мария Венкова Стойчева Цветанка Ангелова Минчева 

132900025 член 
Борислав Димитров Бончев Ангелина Благова Местанова 

132900027 член 
Стоимена Стефанова Божкова Данка Георгиева Вощанска 

132900028 член 
Стефан Георгиев Байдов 

Ангел Йорданов Вощански 

132900029  член 
Грозденка Ангелова Недина Борислава Иванова Григорова 

 



2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на 

новоназначените да се издадат удостоверения. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 85– НС/15.03.2023 г.. 

 

Относно: Произнасяне по жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, 

подадена от Борислав Валентинов Лазаров. 

Постъпила е жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г., в 09,10 ч., подадена от Борислав 

Валентинов Лазаров от с. Елшица, ул. „Обект Елшица“, бл. 12 на имейл на РИК – 

Пазарджик в 17,56 ч. на 14.03.2023 г. 

В жалбата се твърди, че има нарушаване на изборния кодекс от страна на лицата 

Васка Рачева и Стефан Мирев, които са на няколко билборда заедно, като Васка Рачева 

сочи с пръст номера в бюлетината на ПП ГЕРБ – СДС, Мирев и преференцията му. 

В жалбата са посочени местоположения на поставените, твърдени като 

незаконосъобразни агитационни материали в населени места, находящи се на територията 

на община Септември – гр. Септември, на входа от с. Варвара, гр. Септември, 

кръстовището на бул. България с ул. Калина, гр. Септември, кръстовището на бул. 

България с ул. Александър Стамболийски, гр. Септември, кръстовището на бул. България 

с ул. Иван Вазов и гр. Септември, на входа от с. Злокучене. 

Към жалбата са приложени 5 броя снимков материал. 

РИК – Пазарджик констатира, че със свое решение № 83-НС/13.03.2023 г. е 

установила нарушение на чл.183, ал.4 от ИК от страна на Васка Йорданова Рачева и 

Стефан Неделчев Мирев и е указано на Кмета на Община Септември незабавно да 

премахне агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и 



чл. 183, ал.4 от ИК в горния смисъл, находящи се на територията на община Септември, 

касателно посочените в сигнала агитационни материали.  

Произнасянето по настоящия сигнал и допълнителното указание към кмета на 

община Септември за премахване на посочените от подателя на сигнала агитационни 

материали ще се яви недопустимо, тъй като такова вече е дадено и същото подлежи на 

изпълнение. 

Жалбата следва бъде оставена без разглеждане, поради което и водена от горното, и 

на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК-Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

Оставя без разглеждане  жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, 

подадена от Борислав Валентинов Лазаров. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

 

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  № 86 – НС/15.03.2023г. 

 

Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по 

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

произвеждане на  избори за народни представители на 02.04.2023 г. 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 175/15.03.2023  г. от  Цветелина 

Купенова, упълномощен представител на ПП „Продължаваме промяната‘‘, относно 

извършване на замяна на членове в състава 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 № 76-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

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

№ СИК Длъжност 
Име, презиме и фамилия на 

НАЗНАЧЕН 

Име, презиме и фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

132100014 член 
Антон Крумов Киров Стоил Димитров Миразчиев 

 

 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените 

да се издадат удостоверения. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

 

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  № 87 – НС/15.03.2023г. 

 

 

Относно: Заличаване на Даниела Василева Велчева, назначена като председател  в 

СИК №132000023 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 



 

Постъпило е Заявление, регистрирано с вх. № 162/14.03.2023  г. от  Даниела Василева 

Велчева. С настоящото, същата заявява, че е назначена като председател в СИК №132000023 

на територията на община Панагюрище по предложение на ПП „Възраждане‘‘ и като член в 

същата секция по предложение на ПП „Продължаваме промяната“ 

Госпожа Даниела Велчева заявява , че желае да бъде заличена като председател  в СИК 

№132000023 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП „Възраждане‘‘ и 

да остане като член в същата секция по предложение на ПП „Продължаваме промяната“. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5,чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 78-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Заличава Даниела Василева Велчева, назначена като председател  в СИК 

№132000023 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 88 – НС/15.03.2023г. 

 

 

Относно: Заличаване на Мария Петрова Златанова, назначена като зам. председател  

в СИК №132000025 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 



„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

 

Постъпило е Заявление, регистрирано с вх. № 163/14.03.2023  г. от  Мария Петрова 

Златанова. С настоящото, същата заявява, че е назначена като зам. председател  в СИК 

№132000025 на територията на община Панагюрище  по предложение на ПП „Възраждане‘‘ и 

като член в СИК № 132000024 по предложение на ПП „Продължаваме промяната“. 

Госпожа Мария Петрова Златанова заявява , че желае да бъде заличена като зам. 

председател  в СИК №132000025 на територията на община Панагюрище по предложение на 

ПП „Възраждане‘‘ и да остане като като член в СИК № 132000024 по предложение на ПП 

„Продължаваме промяната“. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 78-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Заличава Мария Петрова Златанова, назначена като зам. председател  в СИК 

№132000025 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘. 

 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

 

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  № 89 – НС/15.03.2023г. 



 

 

Относно: Заличаване на Мария Маринова Христева, назначена като председател  в 

СИК №132000003 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на  избори за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

 

Постъпило е Заявление, регистрирано с вх. № 164/14.03.2023  г. от  Мария Маринова 

Христева. С настоящото, същата заявява, че е назначена като председател  в СИК №132000003 

на територията на община Панагюрище  по предложение на ПП „Възраждане‘‘ и като член в 

СИК № 132000011 по предложение на ПП „Продължаваме промяната“. 

Госпожа Мария Маринова Христева  заявява , че желае да бъде заличена като 

председател в СИК №132000003 на територията на община Панагюрище по предложение на 

ПП „Възраждане‘‘ и да остане като като член в СИК № 132000011 по предложение на ПП 

„Продължаваме промяната“. 

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 78-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

1. Заличава Мария Маринова Христева, назначена като председател  в СИК 

№132000003 на територията на община Панагюрище по предложение на ПП 

„Възраждане‘‘. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев +  

 Сашо Асенов Гешев +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 11 

Против – 0  

Отсъстващ- 2 

 

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  № 90– НС/15.03.2023 г.. 

Относно: Вземане на решение за обжалване на Определение №379/15.03.2023г. по 

адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик. 

РИК Пазарджик се запозна с Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело 

№276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено 

разпореждането по т.8 от № 83-НС/13.03.2023 г. на РИК Пазарджик за допускане на 

предварително изпълнение на решението в частта по т.7 относно премахването на 

агитационните материали. 

РИК – Пазарджик констатира, че Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело 

№276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази част подлежи на 

обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т1 и т.20 от ИК 

РЕШИ: 

Да се изготви, подпише и изпрати частна жалба против Определение 

№379/15.03.2023г. по адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик 

в частта, с която е отменено разпореждането по т.8 от Решение № 83-НС/13.03.2023 г. на 

РИК Пазарджик за допускане на предварително изпълнение на решението в частта по т.7 

относно премахването на агитационните материали. 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Гатина +  

СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев +  

ЧЛЕНОВЕ: Лъчезар Николаев Минев  + 

 Сашо Асенов Гешев  + 

 Боряна Чавдарова Дунгарова  + 

 Христина Геомарова Ганчева +  

 Христо Николов Вълков +  

 Янчо Николов Дрянов +  

 Юсуф Ахмедов Мехмедов +  

 Елена Кръстева Попова +  

 Атанаска Стоичкова Гочева +  

Гласували – 11 

За – 8 

Против – 3  

Отсъстващ- 2 

 

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. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Иванка Василева Гатина …………………………… 

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


