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Протокол № 12 – НС/ 19.03.2023г. 

 
Днес, 19.03.2023г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

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

Христосков Върбев, Зам. Председател – Иванка Василева Гатина, Секретар: Али Ахмедов 

Чешмеджиев и членове: Христина Геомарова Ганчева, Лъчезар Николаев Минев, Христо 

Николов Вълков, Боряна Чавдарова Дунгарова, 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. Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане“, за 

провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

2. 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 02.04.2023 г. 

3. 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 02.04.2023 г. 

4. Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Велинград в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 

5. Формиране, утвърждаване и назначаване на секция в „МБАЛ –Велинград“ ЕООД на 

територията на Община Велинград, определяне на числовия ѝ състав  и назначаване на 

членове на СИК в „МБАЛ –Велинград“  ЕООД за изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г. 

6. Образуване, утвърждаване и назначаване на секции за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Сърница в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 

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

предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на 

избори за народни представители на 02.04.2023 г. 

8. Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Пещера в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

9. Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Ракитово в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 
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10. Образуване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

11. Произнасяне по сигнал с вх. № 10-ЖС/19.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, подаден от 

Борислав Валентинов Лазаров. 

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

предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - 

Пазарджик за произвеждане на  избори за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - 

Пазарджик за произвеждане на  избори за народни представители на 02.04.2023 г. 

14. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по 

предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - 

Пазарджик за произвеждане на  избори 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  № 91 – НС/19.03.2023г. 

Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане“, 

за провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 
 

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от  

упълномощен представител на ПП „Възраждане“ – Нора Симеонова Гагова, за 

провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. с вх. № 1-ЗС 

/14.03.2023 г.  в регистъра за застъпниците. 

 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането 

им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с 

Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  
 

РЕШИ: 
 

1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „Възраждане“, за провеждане 

на изборите за народни представители на 02.04.2023г., както следва: 

№ Трите имена по лична карта 

1. Димитър Иванов Ташев 

2. Илия Василев Геров 

3. Петър Ангелов Карагьозов 

4. Ангел Петров Гагов 

5. Марина Стефанова Ганчева 

6, Николай Славейков Врабчев 



7.  Йорданка Радкова Врабчева 

 

   2.   На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

 

РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 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  № 92 – НС/19.03.2023г. 

 

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 02.04.2023 г. 

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

Петров, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, 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 

132100001 
Секретар Екатерина Димитрова Балабанова Георги Петров Стамболиев 

132100002 
Председател Росица Костадинова Кисьова Елина Любенова Иванова 

132100002 
Член Елина Любенова Иванова Атанас Бориславов Ибришимов 

132100011 
Член Ваня Тодорова Велева Василка Димитрова Грозданова 

132100013 
Секретар Дафинка Стефанова Тончева Екатерина Димитрова Балабанова 

132100018 
Секретар Верка Димитрова Василева Росица Костадинова Кисьова 

 

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: 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 – 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  № 93 – НС/19.03.2023г. 

 



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 02.04.2023 г. 

 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 185/16.03.2023  г. от  Лилия Георгиева 

Георгиева, упълномощен представител на КП „БСП за България“, относно извършване на 

замяна на членове в състава 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 № 74-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 

131900013 Зам.Председател Любен Василев Христосков Марина Димитрова Здравкович 

131900014 член Валя Асенова Топалова Радостина Иванова Милева 

131900016 член Петя Янкова Хаджийска Любен Василев Христосков 

131900023 член Биляна Лукова Воденичарова Олга Алексеевна Даскалова 

131900026 члин Иванка Атанасова Гагова-Пачева  Биляна Лукова Воденичарова 

131900035 член Богомила Добривое Здравкович Георги Кирилов Щиплиев 

131900045 Председател Марина Димитрова Здравкович Петя Янкова Хаджийска 

131900057 член Светослав Ангелов Георгиев Мария Малинова  Дзънгова 

131900081 член Глория Георгиева Благова  Свегослав Иванов Александров 

131900083 член Емил Славейков Манчев Цветанка Йорданова Бакърджиева 

131900085 член Галин Йорданов Драганов Юлия Маринова Маринова 

131900086 член Юлия Маринова Маринова Галин Йорданов Драганов 

131900166 член Сара Стефанова Стоянова Велин Спасов Шуманов 

131900167 член Велин Спасов Шуманов Сара Стефанова Стоянова 

131900186 член Елена Красимирова Кръстанова Маргарита Йорданова Димитрова 

131900193 Секретар Димитрийка Георгиева Шопова Мария Георгиева Боева 

131900194 член Димитър Станев Димитров Боряна Валентинова Бекярова  

 



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

 

РЕШЕНИЕ  № 94 – НС/19.03.2023 г. 

 

Относно: Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на 

избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Велинград в 

изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Постъпило е уведомление с Вх. № 171/15.03.2023 г. на РИК Пазарджик, от кмета на 

община Велинград, с което РИК Пазарджик е уведомена, че са постъпили  заявления от 

избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 

право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, ведно 

със Заповед № 374/14.03.2023 г. на кмета на община Велинград за  образуване на 1 /един/ 

брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на 

Община Велинград, както и предложение с Вх. № 178/16.03.2023 г. на РИК Пазарджик, 

относно квотното разпределение и състав на ПСИК за произвеждане на изборите за 

народни представители на 02 април  2023 г. в община Велинград. 



РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1738-НС от 

06.03.2023 г. на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК, 

РЕШИ: 

 

1. Образува  1 / един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Велинград с подвижна избирателна кутия  

- с номер 130800059 (за град Велинград), с административен  адрес: град Велинград, 

ул.“Хан Аспарух“ № 113 , помещение в сградата на НПГГС „Христо Ботев“, 

кабинет по механизация. 

2. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение № 14-НС/12.02.2023 г., взето с Протокол 

№ 1–НС/12.02.2023 г. на РИК – Пазарджик е от 5 души в т.ч. председател, секретар и 

зам.председател, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 

02.04.2023 г. 

 

3. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на Община Велинград за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 

2023 г., както следва: 

 

№ СИК Длъжност Име 

130800059 Председател Ирина Иванова Голомехова 

130800059 Зам.председател Александра Асенова Попова 

130800059 секретар Салих Леонидов Диваков 

130800059 Член Мехмед Исмаил Бузгов 

130800059 Член Васка Костова Дамова 

 

4. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 95 – НС/19.03.2023г. 

 

Относно: Формиране, утвърждаване и назначаване на секция в „МБАЛ –Велинград“ ЕООД 

на територията на Община Велинград, определяне на числовия ѝ състав  и назначаване на 

членове на СИК в „МБАЛ –Велинград“  ЕООД за изборите за народни представители на 

02.04.2023 г. 

Постъпило е Предложение от Община Велинград с вх. № 157/13.03.2023г. за състав 

на СИК за „МБАЛ –Велинград“  ЕООД , образувана със Заповед 34/22.02.2023г. на 

управителя на болницата, с вх. № 151/10.03.2023г. на РИК Пазарджик. Съгласно Заповед 

№ 192/09.02.2023г. на Кмет на Община Велинград е определен номер на секцията за 

община Велинград, област Пазарджик - 130800030. В едно с предложението са постъпили 

и предложенията за състава на СИК от различните политически сили. Съгласно Протокол 

от 23.02.2023 г. на Община Велинград, подписан от всички участници в консултацията 

неизпълнената квота на Български възход е за КП „Продължаваме промяната“.  

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание чл.9, ал.8, чл.72, ал.1, 

т.1 , т.4 и т.6 от ИК и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение № 1599-

НС/ 07.02.2023 г. на ЦИК, РИК –  ПАЗАРДЖИК 

РЕШИ: 

1.Формира и утвърждава единен номер на избирателна секция в „МБАЛ –Велинград“  

ЕООД на територията на Община Велинград и определя числовия ѝ състав     както следва: 

130800030 – СИК в състав от 7 членове; в гр.Велинград в „МБАЛ –Велинград“  

ЕООД 

 

2. Назначава членове на СИК 130800030 за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г., както следва: 

 

 

№ СИК Длъжност Име 

130800030 Председател Фатиме Алиш Горумова 

130800030 Зам.-председател Анжела Георгиева Попова 

130800030 секретар Димитър Александров Бозаджиев 

130800030 Член Явор Юриев Купишев 



130800030 Член Татяна Петрова Лазарова 

130800030 Член Биляна Яворова Лещарова 

130800030 Член Ангел Тодоров Семерджиев 

3. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 96 – НС/19.03.2023г. 

 

Относно: Образуване, утвърждаване и назначаване на секции за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Сърница в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

Постъпило е уведомление с Вх. № 184/16.03.2023 г. на РИК Пазарджик от кмета на 

община Сърница, с която РИК Пазарджик е уведомена, че са постъпили  заявления от 

избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 

право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, ведно 

със Заповед № З - 099/16.03.2023 г. от кмета на община Сърница за  образуване на 2 /два/ 

броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на 

Община Сърница, както и предложение, относно квотното разпределение и състав на 



ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  2023 г. в 

община Сърница. 

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1738-НС / 

06.03.2023 на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК 

РЕШИ: 

 

1. Образува  2 /два/ броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Сърница с подвижна избирателна кутия  

- с номер 133900006 (за град Сърница), с административен  адрес: гр.Сърница, ул. 

„Свобода“ 20, Младежки дом, ет. 2. 

- с номер 133900007 (за с. Побит камък и с. Медени поляни), с административен 

адрес: кметство с. Медени поляни, ет. 2 

2. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение №14- НС/12.02.2023 г., взето с Протокол 

№ 1–НС/12.02.2023г. на РИК – Пазарджик е от 5 души в т.ч. председател, секретар и 

зам.председател, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 

02.04.2023г. 

 

3. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на община Сърница за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  

2023 г., както следва: 

 

№ ПСИК Длъжност Име 

133900006 Председател Джемиле Кемал Узунсали 

133900006 зам.-председател Ахмед Реджеп Хафуз 

133900006 Секретар Кадифе Кимал Туджар 

133900006 член Реджеп Халилов Пиюков 

133900006 член Ресим Сабриев Фургьов 

133900007 Председател Мустафа Али Мустафа 

133900007 зам.-председател Али Хасан Хойров 

133900007 Секретар Венцислав Орлинов Кушлов 

133900007 член Мехмед Халилов  Бозов 

133900007 член Мехмед Сабри Барев 

 

4. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  



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 – 12 

За – 10 

Против – 2  

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 97 – НС/19.03.2023г. 
 

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

по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на 

избори за народни представители на 02.04.2023 г. 
 

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 182/16.03.2023  г. от  Марияна 

Полизанова-Капинчева, упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, относно извършване 

на замяна на членове в състава 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 № 74-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 

131900066 Член Александър Петров Тодоров  Елизавета Петрова Динкова 

131900018 Председател Елизавета Петрова Динкова Александър Петров Тодоров  

131900051 Член Йорданка Кръстева Найденова Стефка Велкова Генова 

131900055 Зам.председател Иванка Димитрова Йончева Василка Александрова Лачова 

131900166 Секретар Радка Иванова Тонова Панайот Спасов Шуманов 



131900166 Член Емилия Николова Сербезова  Спаска Генчева Зайкова 

131900167 Председател Панайот Спасов Шуманов Радка Иванова Тонова 

131900167 Член Спаска Генчева Зайкова Емилия Николова Сербезова  

131900045 Зам.председател Антоанета Христова  Дачева Сиана Стефанова Бечева 

131900045 Член Сиана Стефанова Бечева Антоанета Христова  Дачева 

131900059 Член Кирил Емилиянов Левичаров Христо Спасов Башкехайов  

 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 98 – НС/19.03.2023г. 

 

Относно: Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Пещера в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

Постъпило е уведомление с Вх. № 186/16.03.2023 г. на РИК Пазарджик, от Елена 

Рядкова – За кмет на община Пещера, съгласно заповед № 171/13.03.2023 г., с която РИК 



Пазарджик е уведомена, че са постъпили  заявления от избиратели с трайни увреждания, 

които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и 

желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, ведно със Заповед № 176/16.03.2023 г. 

от Елена Рядкова - За кмет на община Пещера за  образуване на 1 /един/ брой избирателна 

секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Пещера, 

както и предложение Вх. № 95/02.03.2023 г. на РИК Пазарджик, относно квотното 

разпределение и състав на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители 

на 02 април  2023 г. в община Пещера. 

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1738-НС / 

06.03.2023 на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК 

РЕШИ: 

1. Образува  1 / един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Пещера с подвижна избирателна кутия  

- с номер 132100024 (за град Пещера), с административен  адрес: град Пещера, 

ул.“Дойранска епопея“ № 17, партерен етаж. 

2. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение № 14- НС/12.02.2023 г., взето с Протокол 

№ 1–НС/12.02.2023г. на РИК – Пазарджик е от 5 души, в т.ч. председател, секретар и зам. 

председател, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 

г. 

3. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  

2023 г., както следва: 

 

№ ПСИК Длъжност Име 

132100024 Председател Катя Стефанова Ивайлова 

132100024 Зам.председател Елена Гарелова 

132100024 Секретар Анка Сабинова Топчиева 

132100024 Член Фатма Алиева Хаджибекирова 

132100024 Член Живка Димитрова Петрова 

 

4. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 12 

За – 10 

Против – 2  

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 99 – НС/19.03.2023г. 
 

Относно: Образуване, утвърждаване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Ракитово в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 
 

Постъпило е уведомление с Вх. № 199/18.03.2023 г. на РИК Пазарджик, от кмета на 

община Ракитово, с което РИК Пазарджик е уведомена, че са постъпили  заявления от 

избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 

право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 

Заповед № РД – 25-303/17.03.2023 г. на кмета на община Ракитово, с входящ № 

196/17.03.2023 г. на РИК Пазарджик за  образуване на 1 /един/ брой избирателна секция за 

гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Ракитово, както и 

предложение Вх. № 99/02.03.2023 г. на РИК Пазарджик, относно квотното разпределение и 

състав на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  2023 

г. в община Ракитово. 

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1738-НС от 

06.03.2023 г. на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК, 

РЕШИ: 

 

1. Образува  1 / един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Ракитово с подвижна избирателна кутия  

- с номер 132400017 , с административен  адрес: град Ракитово, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 16, СУ „Св. Климент Охридски“, база 2; 



 

2. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение № 14-НС/12.02.2023 г., взето с Протокол 

№ 1–НС/12.02.2023 г. на РИК – Пазарджик е от 5 души в т.ч. председател, секретар и 

зам.председател, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 

02.04.2023 г. 

3. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на Община Ракитово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  

2023 г., както следва: 
 

СИК Длъжност Име 

132400017 председател Таня Тодорова Кошеджийска 

132400017 зам. председател Васил Николаев Гаврилов 

132400017 секретар Лидия Елинова Балиева 

132400017 член Костадин Стоянов Велев 

132400017 член Трендафил Димитров Мечев 
 

4. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 12 

За – 10 

Против – 2  

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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 100 – НС/19.03.2023г. 



Относно: Образуване и назначаване на секция за гласуване на избиратели с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

Постъпило е уведомление с Вх. № 200/18.03.2023 г. на РИК Пазарджик, от кмета на 

община Пазарджик, с което РИК Пазарджик е уведомена, че към 17.03.2023 г. са 

постъпили 23 броя заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват 

да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с 

подвижна избирателна кутия, както и Заповед № 572/17.03.2023 г. на кмета на община 

Пазарджик за  образуване на 1 /един/ брой избирателна секция за гласуване с подвижна 

избирателна кутия на територията на Община Пазарджик.  

Със съпроводително писмо с вх. № 165/14.03.2023 г. е представена и преписка за 

проведени на 13.03.2023 г. консултации за състав на ПСИК, като видно от представения 

протокол между участвалите в консултациите партии и коалиции не е постигнато съгласие 

за състава на ПСИК. В консултациите не са участвали представители на КП „Български 

възход“, а представители на КП „ГЕРБ – СДС“, КП „БСП за България“, КП „Демократична 

България – Обединение“, КП „Продължаваме промяната“, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“  

са представили поименни предложения.  

При съобразяване на т. 18 от Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК, както и 

т. 12, т. 15 и т. 16 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК относно квотното 

разпределение и състав на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители 

на 02 април  2023 г. в община Пазарджик, при непостигнато съгласие, както и прилагане на 

принципа за запазване на съотношението между парламентарно представените партии и 

коалиции при използване на  метода на най-големия остатък, съставът на ПСИК следва да 

бъде назначен съобразно предложенията на участвалите в консултациите партии и 

коалиции. При използване на метода на най – големия остатък, се обосновава, че за 

назначаване на състава на ПСИК предложението на КП „Демократична България – 

Обединение“ следва да бъде оставено без уважение. 

РИК – Пазарджик, като взе предвид горното и на основание Решение № 1738-НС от 

06.03.2023 г. на ЦИК, чл.72, ал.1, т.4 и 6 и чл.90, ал.1 от ИК, 

РЕШИ: 

1. Образува  1 / един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на 

територията на община Пазарджик с подвижна избирателна кутия  

- с номер 131900100 , с административен  адрес: град Пазарджик, бул.“България“ № 

2 – сградата на Общинска администрация град Пазарджик; 

2. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение № 14-НС/12.02.2023 г., взето с Протокол 

№ 1–НС/12.02.2023 г. на РИК – Пазарджик е от 5 души в т.ч. председател, секретар и 

зам.председател, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 

02.04.2023 г. 

 



3. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията 

на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април  

2023 г., както следва: 
 

№ ПСИК Длъжност Име 

131900100 Председател Сотира Сотирова Павлова 

131900100 Зам. председател Мехмед Гюнеров Гангов 

131900100 Секретар Георги Стефанов Недялков 

131900100 Член Запринка Найденова Лалова 

131900100 Член Георги Добрев Присадников 
 

4. На назначените лица да се издадат съответните удостоверения. 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 101 – НС/19.03.2023г. 

Относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 10-ЖС/19.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, 

подаден от Борислав Валентинов Лазаров. 



Постъпил е сигнал с вх. № 10-ЖС/19.03.2023 г., в 11,32 ч., подаден от Борислав 

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

Пазарджик в 11,29 ч. на 19.03.2023 г. 

В сигнала е изложено, че във всички села на територията на община Септември са 

поставени агитационни материали – плакати, чрез които Васка Рачева, съответния кмет на 

кметство и кандидатът за народен представител Стефан Мирев агитират в нарушение на 

Изборния кодекс. Твърди се, че на разклона за с. Варвара, на главния път Септември – 

Велинград има нов билборд с Васка Рачева и Стефан Мирев и кмета на с. Варвара. 

Формулирано е искане за незабавно премахване. 

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  сигнал с вх. № 10-ЖС/19.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, 

подаден от Борислав Валентинов Лазаров. 

 

 
РИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев  +  

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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 102 – НС/19.03.2023г. 

 

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

предложение на КП „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. № 206/19.03.2023  г. от  Цветелина 

Купенова, упълномощен представител на КП „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 № 86-НС/15.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

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

 

№ СИК Длъжност Име на НАЗНАЧЕН Име на ЗАМЕСТНИК 

132100015 Член Милена Василева Динкова Елена Асенова Маринкова 

132100010 Член Елена Асенова Маринкова Несрин Мехмедова Онбашиева 

 

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: 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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 103 – НС/19.03.2023г. 

 

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

предложение на КП „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. № 207/19.03.2023  г. от  Цветелина 

Купенова, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, 

относно извършване на замяна на членове в състава 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 № 78-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик, 

 

РЕШИ: 

 

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

 

№ СИК Длъжност Име на НАЗНАЧЕН Име на ЗАМЕСТНИК 

132000020 Член  Ваня Миткова Ахмед Надежда Николаева Миткова 

 



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: 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 – 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 докладва проекта за решение, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ  № 104 – НС/19.03.2023г. 

 

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

предложение на КП „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. № 208/19.03.2023  г. от  Цветелина 

Купенова, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, 

относно извършване на замяна на членове в състава на СИК на територията на община 

Ракитово. 

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

 

РЕШИ: 

 



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

№ СИК Длъжност Име на НАЗНАЧЕН Име на ЗАМЕСТНИК 

132400016 секретар Васил Трендафилов Андонов Гергана Трендафилова Балинова 

 

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: 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 – 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.............................................. 

 


