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ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 01.10.21г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание на 

Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри 18:18 часа от 

председателя на комисията – г-н Ивайло Василев. Беше извършена поименна проверка, 

в следствие на която се установи, че присъстват 12 членове на РИК 16 Пловдив и е налице 

изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват Мурад Ферад, 

Андрей Захариев, Димитър Згуров, Илиян Иванов, Петя Борисова. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:        

                                                                   

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за 

регистрация на кандидатите за народни представители в изборите 

на 14.11.2021г. 

ИП 

2. Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и 

СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, 

анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

ТК 

3. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните 

секции и определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии, включително председател, заместник 

председател и секретар в изборния район на Районна избирателна 

комисия в Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни 

представители при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

АК 

4. Разпределение на съставите и ръководствата на секционните 

избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021  в 16 

ИР-Пловдив. 

РБ 

5. Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК 16 - 

Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за 

комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на 

КС 
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комисията, при произвеждане на изборите за народни 

представители. 

6. Изменение и допълнение на Решение №9-НС от 27.09.2021г. на 

РИК 16 - Пловдив 

ГК 

7. Разни  

 

Поради липса на предложения и възражения от страна на членовете на РИК, проектът на 

дневен ред бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 
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Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно мнозинство от присъстващите с 12 

гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Определяне на срок, условия и ред за 

подаване на документи за регистрация на кандидатите за народни представители в 

изборите на 14.11.2021г. 

 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 
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В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 12 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал.1, т.1, 8-10 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 579-

НС от 23.09.2021 г на ЦИК,  Районната избирателна комисия 16– Пловдив взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 14-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за 

регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14.11.2021г. 

На основание чл. 72, ал.1, т.1, 8-10 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 

№ 579-НС от 23.09.2021 г. и с Решение №660 – ПВР/НС от 30.09.2021г. на ЦИК, 

Районната избирателна комисия  

Р Е Ш И: 

I. Право да бъдат избирани 

1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който 

отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България: 

- да няма друго гражданство; 

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (14 ноември 2021 г.); 

- да не е поставен под запрещение; 

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

 

ІІ. Издигане на кандидати 

2. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната 

избирателна комисия партии и коалиции, както и регистрирани в съответната районна 

избирателна комисия инициативни комитети за издигане на независими кандидати. 

3. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от 

въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, 

Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция 

„Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална 

сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е 

забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите 

като независими кандидати. 

 

ІІІ. Кандидатски листи. Правила при регистрацията 

4. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и 

инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни 

райони. 
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5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен 

многомандатен изборен район. 

6. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да 

надхвърля удвоения брой мандати в изборния район. 

7. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим 

кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция. 

8. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от 

една партия или коалиция най-много в два изборни района. 

9. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за 

регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен 

район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече 

от един изборен район, действителна е първата по време регистрация. 

10. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една 

партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време 

регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два 

изборни района, действителни са първите две по време регистрации. 

11. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, 

коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или 

придружител. 

12. Кандидат за народен представител може да бъде и кандидат за президент или 

вицепрезидент на републиката само от партията или коалицията, която го е издигнала в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

13. Независим кандидат за народен представител не може да бъде кандидат в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.  

14. Независим кандидат за президент или вицепрезидент на републиката не може да е 

кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. 

 

ІV. Документи и срок за регистрация 

15. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните 

комитети се извършва в Районната избирателна комисия, която незабавно след 

назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го 

обявява на публично място и на интернет страницата си. 

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за 

народни представители е 17.00 ч. на  12.10.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден). 

16. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след 

представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния 

граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители 

(Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, 

представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. 

Към предложението партията или коалицията прилага: 
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а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да 

бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по 

чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране 

само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 

ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа); 

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията 

пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени 

лица. 

17. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се 

извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, 

единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител 

(Приложение № 74-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, 

представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат: 

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис 

на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на 

територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. 

Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 80-НС от 

изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил 

подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при 

спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като 

администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен 

носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на 

представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение 

№ 553-НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на 

избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка 

на технически носител. 

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен 

да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията 

по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране 

само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на 

изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа). 

18. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т. 17, буква „а“ в 

структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД 

„ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 17.10.2021 г. (27 дни преди 

изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в 

два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се 

съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка 

на списъците по т. 17, буква „а“ е определен  с Решение № 559-ПВР/НС от 20 септември 

2021 г. на ЦИК. 

19. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 17.10.2021 г. (27 дни преди 

изборния ден) установява резултата за списъка по т. 17, буква „а“ въз основа на 

извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен 

комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат 

за представения от инициативния комитет списък. 
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20. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност 

на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 17, буква „а“ по единен 

граждански номер, както и на безплатен телефонен номер. 

 

V. Регистри и удостоверения. 

21. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на 

РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 82-НС от изборните 

книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването 

на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК. 

22. За регистрацията на всяка кандидатска листа РИК приема отделно решение. 

Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители 

(Приложение № 83-НС от изборните книжа). 

23. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати за 

народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация. 

24. РИК издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител 

(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 

 

VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация 

25. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите 

дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни 

представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно 

указания и срок за отстраняването им. В случай че непълноти или несъответствията не 

бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.   

26. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията 

на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията 

може не по-късно от 14.10.2021 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за 

регистриране друг кандидат. 

27. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или 

коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-

късно от 14.10.2021 г. (30 дни преди изборния ден). 

28. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или 

коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията 

или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 06.11.2021 г. (7 дни 

преди изборния ден). 

29. В случаите по т. 26, 27 или 28 новият кандидат по предложение на партията или 

коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във 

втория случай останалите кандидати се преподрежда едно място напред. 

30. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже 

след 14.10.2021 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава 

незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи 

върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване 

срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“. 
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VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване 

31. Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой 

избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на 

инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на 

РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет. 

32. Решението на РИК може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му по реда на чл. 73 ИК. 

33. Централната избирателна комисия установява и обявява за недействителни 

регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 ИК. Решението се обявява 

незабавно и се уведомяват  РИК и съответните кандидати, партии, коалиции и 

инициативни комитети. 

34. Решенията на ЦИК може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 58 ИК. 

 

VІІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност 

35. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите 

кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на 

Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и 

задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването. 

36. От деня на регистрацията им до обявяване на резултатите от изборите регистрираните 

кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за 

извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, въз основа на 

мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение 

за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК. 

37. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се 

прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните 

кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на 

регистрация. 

 

ІХ. Отпуск на регистрираните кандидати 

38. Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема 

служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой 

избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията 

до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-

председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните 

представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия 

продължават и след регистрацията им като кандидати. 

39. Отпускът по т. 38 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай 

на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на 

заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 
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 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

По т.2 от дневния ред докладва Теодора Кирилова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Утвърждаване на образци на указателни 

табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети 

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Поради липса на предложения проектът бе предложен на поименно гласуване: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  12 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 546-ПВР/НС от 17 
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септември 2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16– Пловдив взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 15-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, 

образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители 

на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 

г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 546-ПВР/НС от 17 

септември 2021 г. на ЦИК, РИК 16- Пловдив 

Р Е Ш И: 

І. Общи положения 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. се 

съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м². 

2. Застъпниците на кандидатски листи, наблюдателите, представителите на партии, 

коалиции и инициативни комитети и анкетьорите в изборите за народни представители 

носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение 

образец. 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла 

3. Информационно табло на РИК 

3.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване 

на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава. 

3.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 

см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му. 

4. Информационни табла и табели на СИК 

4.1. Всяка СИК съставя информационни табла в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители и ги оформя по начин, показващ 

предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабината/те за 

гласуване. 

4.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери 

100 см в широчина и 70 см във височина: 

– секционната избирателна комисия обявява всички решения; 

– образец от бюлетината за гласуване поотделно за всеки вид избор; 

– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или 

„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 
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– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и 

номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, за всеки вид избор; 

– табло с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат 

от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, 

пишещ със син цвят, за изборите за народни представители; 

– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор; 

– телефони за връзка с РИК. 

4.3. В кабината/те за гласуване: 

– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или 

„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 

– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и 

номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, за всеки вид избор; 

– табло с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат 

от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, 

пишещ със син цвят, за изборите за народни представители. 

4.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата 

информация при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители, СИК оформя допълнително табло или табло с 

по-големи размери, което да побере информацията. 

5. Указателни табели 

5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите 

в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват 

номерата на секциите и етажът, на който се намират. 

5.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в 

широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на 

секциите на съответния етаж. 

5.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 

20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и 

отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията. 

5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други 

обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с 

размери в широчина 50 см и във височина 30 см. 

5.5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с 

минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се 

отбелязва допълнителното предназначение на секцията. 

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, 

наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети 
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6. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в 

широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела 

(Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано 

„ЗАСТЪПНИК“. 

7. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – 

бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя 

информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен 

цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“. 

8. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден обозначителни 

знаци, бадж с рамери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя 

информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен 

цвят е изписано „АНКЕТЬОР“. 

9. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители представителите на партии, коалиции и инициативни комитети 

в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм 

във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял 

картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“. 

10. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 

431 ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят 

отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от 

избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може 

да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. 

Решението на РИК не подлежи на обжалване. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК 

По т.3 от дневния ред докладва Антония Костова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Формиране и утвърждаване на единните 

номера на избирателните секции и определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии, включително председател, заместник председател и секретар в 

изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив в 

изборите за народни представители при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

13 
 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиян Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  12 гласа „ЗА” и на  

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 

септември 2021 г. на ЦИК, както и Заповед № 21-ОА-2618/24.09.2012г. на кмета на 

Община Пловдив,  Районната избирателна комисия 16– Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 16-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции 

и определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително 

председател, заместник председател и секретар в изборния район на Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни 

представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29 

септември 2021 г. на ЦИК, както и  Заповед № 21-ОА-2618/24.09.2012г. на кмета на 

Община Пловдив , РИК 16- Пловдив 

Р Е Ш И : 

I. Формира единна номерация на избирателните секции в Шестнадесети изборен 

район – Пловдив, за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г, като единния номер на всяка избирателна 

секция се състои от 9 цифри, групирани във вида АА ВВ СС ХХХ, където: 

1. АА е номерът на изборния район, а именно: район 16 – Пловдив; 

2. ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ, за община 

Пловдив 22; 

3. СС е номерът на административния район от район 16 – Пловдив, съгласно 

ЕКАТТЕ: 

4. 01 – за район „Централен“ ; 02 – за район „Източен“ ; 03 – за район „Западен“ ; 04 

– за район „Северен“ ; 05 – за район „Южен“ ; 06 – за район „Тракия“. 

5. ХХХ е номерът на секцията в административния район. 

6. Утвърждава единните номера на избирателни секции в изборен район 16 – 

Пловдив, както следва: 

№ на 

адм. район 
наименование на 

административен район 

номера на избирателните 

секции 

общ 

брой секции 

01 ЦЕНТРАЛЕН от № 162201001 

до № 162201100 

100 

02 ИЗТОЧЕН от № 162202001 

до № 162202070 

70 

03 ЗАПАДЕН от № 162203001 

до № 162203047 

47 

04 СЕВЕРЕН от № 162204001 

до № 162204073 

73 

05 ЮЖЕН от № 162205001 

до № 162205095 

95 

06 ТРАКИЯ от № 162206001 

до № 162206074 

74 

    ОБЩО: 459 

 

7. Общият брой на избирателните секции в район 16 – Пловдив е 459 /четиристотин 

петдесет и девет/ броя. 

II. Определя брой на членовете на секционните избирателни комисии, включително 

председател, заместник председател и секретар (Приложение № 1 към настоящото 
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решение), в изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район - 

Пловдив, както следва: 

  За секционни избирателни комисии до 500 избиратели включително – броят на 

членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове е 7 

/седем/; 

  За секционни избирателни комисии над 500 избиратели – броят на членовете, 

включително председател, заместник председател и членове е 9 /девет/; 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

Приложение № 1 

Eдинна номерация и брой на членовете на всяка секционна избирателна комисия на 

територията на ИР-16 Пловдив: 

Район „Централен”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162201001 7 

СИК 162201002 7 

СИК 162201003 7 

СИК 162201004 9 

СИК 162201005 7 

СИК 162201006 7 

СИК 162201007 9 

СИК 162201008 9 

СИК 162201009 9 

СИК 162201010 9 

СИК 162201011 7 

СИК 162201012 9 

СИК 162201013 9 

СИК 162201014 9 

СИК 162201015 7 

СИК 162201016 9 

СИК 162201017 9 

СИК 162201018 7 

СИК 162201019 9 
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СИК 162201020 9 

СИК 162201021 9 

СИК 162201022 9 

СИК 162201023 9 

СИК 162201024 9 

СИК 162201025 7 

СИК 162201026 9 

СИК 162201027 9 

СИК 162201028 9 

СИК 162201029 9 

СИК 162201030 9 

СИК 162201031 9 

СИК 162201032 9 

СИК 162201033 9 

СИК 162201034 9 

СИК 162201035 9 

СИК 162201036 9 

СИК 162201037 9 

СИК 162201038 9 

СИК 162201039 7 

СИК 162201040 9 

СИК 162201041 7 

СИК 162201042 9 

СИК 162201043 9 

СИК 162201044 9 

СИК 162201045 7 

СИК 162201046 9 

СИК 162201047 9 

СИК 162201048 9 

СИК 162201049 9 

СИК 162201050 9 

СИК 162201051 9 

СИК 162201052 7 

СИК 162201053 9 
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СИК 162201054 9 

СИК 162201055 9 

СИК 162201056 9 

СИК 162201057 9 

СИК 162201058 9 

СИК 162201059 9 

СИК 162201060 9 

СИК 162201061 9 

СИК 162201062 9 

СИК 162201063 9 

СИК 162201064 9 

СИК 162201065 9 

СИК 162201066 9 

СИК 162201067 7 

СИК 162201068 7 

СИК 162201069 9 

СИК 162201070 9 

СИК 162201071 7 

СИК 162201072 9 

СИК 162201073 9 

СИК 162201074 9 

СИК 162201075 9 

СИК 162201076 9 

СИК 162201077 9 

СИК 162201078 9 

СИК 162201079 9 

СИК 162201080 9 

СИК 162201081 9 

СИК 162201082 9 

СИК 162201083 9 

СИК 162201084 7 

СИК 162201085 7 

СИК 162201086 9 

СИК 162201087 9 
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СИК 162201088 9 

СИК 162201089 9 

СИК 162201090 9 

СИК 162201091 9 

СИК 162201092 9 

СИК 162201093 9 

СИК 162201094 7 

СИК 162201095 9 

СИК 162201096 9 

СИК 162201097 7 

СИК 162201098 7 

СИК 162201099 9 

СИК 162201100 9 

Общо за район Централен: 21 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 79 бр. 

СИК в състав по 9 члена (над 500 лица избиратели) 

Район „Източен”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162202001 9 

СИК 162202002 9 

СИК 162202003 9 

СИК 162202004 9 

СИК 162202005 9 

СИК 162202006 9 

СИК 162202007 9 

СИК 162202008 9 

СИК 162202009 9 

СИК 162202010 9 

СИК 162202011 9 

СИК 162202012 7 

СИК 162202013 9 

СИК 162202014 9 

СИК 162202015 9 

СИК 162202016 7 

СИК 162202017 9 

СИК 162202018 9 
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СИК 162202019 9 

СИК 162202020 9 

СИК 162202021 9 

СИК 162202022 9 

СИК 162202023 9 

СИК 162202024 9 

СИК 162202025 9 

СИК 162202026 9 

СИК 162202027 9 

СИК 162202028 9 

СИК 162202029 9 

СИК 162202030 7 

СИК 162202031 9 

СИК 162202032 9 

СИК 162202033 9 

СИК 162202034 9 

СИК 162202035 9 

СИК 162202036 9 

СИК 162202037 9 

СИК 162202038 9 

СИК 162202039 9 

СИК 162202040 9 

СИК 162202041 9 

СИК 162202042 9 

СИК 162202043 9 

СИК 162202044 9 

СИК 162202045 9 

СИК 162202046 9 

СИК 162202047 9 

СИК 162202048 9 

СИК 162202049 9 

СИК 162202050 9 

СИК 162202051 9 

СИК 162202052 9 
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СИК 162202053 9 

СИК 162202054 9 

СИК 162202055 9 

СИК 162202056 9 

СИК 162202057 9 

СИК 162202058 9 

СИК 162202059 7 

СИК 162202060 9 

СИК 162202061 9 

СИК 162202062 9 

СИК 162202063 9 

СИК 162202064 7 

СИК 162202065 9 

СИК 162202066 9 

СИК 162202067 9 

СИК 162202068 9 

СИК 162202069 9 

СИК 162202070 9 

Общо за район Източен: 5 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 65 бр. 

СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели); 

 

Район „Западен”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162203001 9 

СИК 162203002 9 

СИК 162203003 9 

СИК 162203004 9 

СИК 162203005 9 

СИК 162203006 9 

СИК 162203007 9 

СИК 162203008 9 

СИК 162203009 9 

СИК 162203010 9 

СИК 162203011 9 

СИК 162203012 9 
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СИК 162203013 9 

СИК 162203014 7 

СИК 162203015 9 

СИК 162203016 9 

СИК 162203017 9 

СИК 162203018 9 

СИК 162203019 9 

СИК 162203020 9 

СИК 162203021 9 

СИК 162203022 9 

СИК 162203023 9 

СИК 162203024 9 

СИК 162203025 9 

СИК 162203026 9 

СИК 162203027 9 

СИК 162203028 9 

СИК 162203029 9 

СИК 162203030 9 

СИК 162203031 9 

СИК 162203032 9 

СИК 162203033 9 

СИК 162203034 9 

СИК 162203035 9 

СИК 162203036 9 

СИК 162203037 9 

СИК 162203038 9 

СИК 162203039 9 

СИК 162203040 9 

СИК 162203041 9 

СИК 162203042 9 

СИК 162203043 9 

СИК 162203044 9 

СИК 162203045 9 

СИК 162203046 9 
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СИК 162203047 7 

Общо за район Западен: 2 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 45 бр. 

СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

Район „Северен”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162204001 9 

СИК 162204002 9 

СИК 162204003 9 

СИК 162204004 9 

СИК 162204005 9 

СИК 162204006 9 

СИК 162204007 9 

СИК 162204008 9 

СИК 162204009 9 

СИК 162204010 9 

СИК 162204011 9 

СИК 162204012 9 

СИК 162204013 7 

СИК 162204014 9 

СИК 162204015 9 

СИК 162204016 9 

СИК 162204017 9 

СИК 162204018 9 

СИК 162204019 9 

СИК 162204020 9 

СИК 162204021 9 

СИК 162204022 9 

СИК 162204023 9 

СИК 162204024 9 

СИК 162204025 9 

СИК 162204026 9 

СИК 162204027 7 

СИК 162204028 9 

СИК 162204029 9 
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СИК 162204030 9 

СИК 162204031 9 

СИК 162204032 9 

СИК 162204033 9 

СИК 162204034 9 

СИК 162204035 9 

СИК 162204036 7 

СИК 162204037 9 

СИК 162204038 9 

СИК 162204039 9 

СИК 162204040 9 

СИК 162204041 9 

СИК 162204042 9 

СИК 162204043 9 

СИК 162204044 9 

СИК 162204045 9 

СИК 162204046 9 

СИК 162204047 9 

СИК 162204048 9 

СИК 162204049 9 

СИК 162204050 9 

СИК 162204051 9 

СИК 162204052 9 

СИК 162204053 9 

СИК 162204054 7 

СИК 162204055 7 

СИК 162204056 7 

СИК 162204057 7 

СИК 162204058 9 

СИК 162204059 7 

СИК 162204060 9 

СИК 162204061 9 

СИК 162204062 9 

СИК 162204063 9 
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СИК 162204064 9 

СИК 162204065 9 

СИК 162204066 7 

СИК 162204067 9 

СИК 162204068 9 

СИК 162204069 7 

СИК 162204070 7 

СИК 162204071 9 

СИК 162204072 9 

СИК 162204073 9 

Общо за район Северен: 11 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 62 бр. 

СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

Район „Южен”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162205001 9 

СИК 162205002 9 

СИК 162205003 9 

СИК 162205004 9 

СИК 162205005 9 

СИК 162205006 9 

СИК 162205007 9 

СИК 162205008 9 

СИК 162205009 9 

СИК 162205010 9 

СИК 162205011 9 

СИК 162205012 9 

СИК 162205013 9 

СИК 162205014 9 

СИК 162205015 9 

СИК 162205016 9 

СИК 162205017 9 

СИК 162205018 9 

СИК 162205019 9 

СИК 162205020 9 

СИК 162205021 9 
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СИК 162205022 9 

СИК 162205023 9 

СИК 162205024 9 

СИК 162205025 9 

СИК 162205026 9 

СИК 162205027 9 

СИК 162205028 9 

СИК 162205029 9 

СИК 162205030 9 

СИК 162205031 9 

СИК 162205032 9 

СИК 162205033 9 

СИК 162205034 9 

СИК 162205035 9 

СИК 162205036 9 

СИК 162205037 9 

СИК 162205038 9 

СИК 162205039 9 

СИК 162205040 9 

СИК 162205041 9 

СИК 162205042 9 

СИК 162205043 9 

СИК 162205044 9 

СИК 162205045 9 

СИК 162205046 9 

СИК 162205047 9 

СИК 162205048 9 

СИК 162205049 9 

СИК 162205050 9 

СИК 162205051 9 

СИК 162205052 9 

СИК 162205053 9 

СИК 162205054 9 

СИК 162205055 9 
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СИК 162205056 9 

СИК 162205057 9 

СИК 162205058 9 

СИК 162205059 9 

СИК 162205060 9 

СИК 162205061 9 

СИК 162205062 9 

СИК 162205063 9 

СИК 162205064 9 

СИК 162205065 9 

СИК 162205066 9 

СИК 162205067 9 

СИК 162205068 9 

СИК 162205069 9 

СИК 162205070 9 

СИК 162205071 9 

СИК 162205072 9 

СИК 162205073 9 

СИК 162205074 9 

СИК 162205075 9 

СИК 162205076 9 

СИК 162205077 9 

СИК 162205078 9 

СИК 162205079 9 

СИК 162205080 9 

СИК 162205081 9 

СИК 162205082 9 

СИК 162205083 9 

СИК 162205084 9 

СИК 162205085 9 

СИК 162205086 9 

СИК 162205087 9 

СИК 162205088 9 

СИК 162205089 9 
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СИК 162205090 9 

СИК 162205091 9 

СИК 162205092 9 

СИК 162205093 9 

СИК 162205094 9 

СИК 162205095 9 

Общо за район Южен: 95 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели); 

 

3.6.Район „Тракия”: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 162206001 9 

СИК 162206002 9 

СИК 162206003 7 

СИК 162206004 9 

СИК 162206005 9 

СИК 162206006 9 

СИК 162206007 9 

СИК 162206008 9 

СИК 162206009 9 

СИК 162206010 9 

СИК 162206011 9 

СИК 162206012 9 

СИК 162206013 9 

СИК 162206014 9 

СИК 162206015 9 

СИК 162206016 9 

СИК 162206017 9 

СИК 162206018 9 

СИК 162206019 9 

СИК 162206020 9 

СИК 162206021 9 

СИК 162206022 9 

СИК 162206023 9 

СИК 162206024 9 
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СИК 162206025 9 

СИК 162206026 9 

СИК 162206027 9 

СИК 162206028 9 

СИК 162206029 9 

СИК 162206030 9 

СИК 162206031 9 

СИК 162206032 9 

СИК 162206033 9 

СИК 162206034 9 

СИК 162206035 9 

СИК 162206036 9 

СИК 162206037 9 

СИК 162206038 9 

СИК 162206039 9 

СИК 162206040 7 

СИК 162206041 9 

СИК 162206042 7 

СИК 162206043 9 

СИК 162206044 9 

СИК 162206045 9 

СИК 162206046 9 

СИК 162206047 9 

СИК 162206048 9 

СИК 162206049 9 

СИК 162206050 9 

СИК 162206051 9 

СИК 162206052 9 

СИК 162206053 9 

СИК 162206054 9 

СИК 162206055 9 

СИК 162206056 9 

СИК 162206057 9 

СИК 162206058 9 
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СИК 162206059 9 

СИК 162206060 9 

СИК 162206061 9 

СИК 162206062 9 

СИК 162206063 9 

СИК 162206064 9 

СИК 162206065 9 

СИК 162206066 9 

СИК 162206067 9 

СИК 162206068 9 

СИК 162206069 9 

СИК 162206070 9 

СИК 162206071 9 

СИК 162206072 9 

СИК 162206073 7 

СИК 162206074 7 

Общо за район Тракия: 5 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 69 бр. СИК 

в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

По т.4 от дневния ред докладва Райна Бонева – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Разпределение на съставите и ръководствата 

на секционните избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021  в 16 ИР-Пловдив. 

 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 
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7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  12 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, чл. 73, ал. 1,  чл. 95, чл. 96, 

чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение 

№ 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия 16– Пловдив 

взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 17-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: разпределение на съставите и ръководствата на секционните избирателни 

комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021  в 16 ИР-Пловдив. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, чл. 73, ал. 1,  чл. 95, чл. 96, 

чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 

644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив 

  

Р Е Ш И : 

Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията 

на община Пловдив, както следва: 
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Район „Централен” 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 213 81 132 

КП ГЕРБ-СДС 206 79 127 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 121 45 76 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 116 43 73 

ПП ДПС 102 36 66 

КП ИСМВ 100 16 84 

Общо 858 300 558 

  

Район „Източен“ 

 

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 157 57 100 

КП ГЕРБ-СДС 152 55 97 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 87 32 55 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 83 30 53 

ПП ДПС 71 25 46 

КП ИСМВ 70 11 59 

Общо 620 210 410 

 

Район „Западен” 

 

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 106 38 68 

КП ГЕРБ-СДС 103 37 66 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 59 21 38 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 56 20 36 

ПП ДПС 48 17 31 

КП ИСМВ 47 8 39 

Общо 419 141 278 
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Район „Северен” 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 159 59 100 

КП ГЕРБ-СДС 154 58 96 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 90 33 57 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 85 31 54 

ПП ДПС 74 26 48 

КП ИСМВ 73 12 61 

Общо 635 219 416 

  

Район „Южен” 

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 218 77 141 

КП ГЕРБ-СДС 211 75 136 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 120 43 77 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 114 40 74 

ПП ДПС 97 34 63 

КП ИСМВ 95 16 79 

Общо 855 285 570 

 

Район „Тракия” 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 166 60 106 

КП ГЕРБ-СДС 161 58 103 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 92 33 59 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 88 32 56 

ПП ДПС 75 27 48 

КП ИСМВ 74 12 62 

Общо 656 222 434 

  

Общо за Община Пловдив: 
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Партия/Коалиция Общ брой места Секционно 

ръководство 

Членове 

ПП ИТН 1019 372 647 

КП ГЕРБ-СДС 987 362 625 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 569 207 362 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 542 196 346 

ПП ДПС 467 165 302 

КП ИСМВ 459 75 384 

Общо 4043 1377 2666 

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция 

С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет 

страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на 

хартиен носител, в РИК 16 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx 

или еквивалентен: 

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на 

районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените лица, 

единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията 

или коалицията, която ги предлага; 

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, 

представени при консултациите, съдържащи имената на предложените лица, единен 

граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или 

коалицията, която ги предлага. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

 

По т.5 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, 

подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за 

комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при 

произвеждане на изборите за народни представители. 

 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 
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 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  12 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 73 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 62 от 04.04.2019г. на 

ЦИК,  Районната избирателна комисия 16– Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 18-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК 16 - Пловдив, 

постановените по тях решения и определяне на ред за комплектуване на преписките по 

жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители. 
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На основание чл. 73 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 62 от 04.04.2019г. на 

ЦИК, Районната избирателна комисия 

РЕШИ: 

1. Решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, може 

да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна 

комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Районна 

избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, потвърдено с решение на 

Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 

от Административно-процесуалния кодекс пред тричленен състав на 

административния съд по местонахождение на съответната районната 

избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната 

избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.  

2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен 

район Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване 

на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на 

Общински съвет Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на 

Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, на 

адрес: rik16@cik.bg. 

3. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и 

сканирани, както и да съдържат три имена на подател, единен граждански номер, 

постоянен или настоящ адрес (ако настоящият се различава), заявен адрес за 

кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес. Районна избирателна 

комисия 16 изборен район Пловдив е длъжна да извърши проверка на 

самоличността на подателя. На основание чл. 111, ал. 4 от АПК, не се образуват 

производства по анонимни сигнали. 

4. Регистрираните документи се предават на председателя на Районна избирателна 

комисия 16 изборен район Пловдив или на ръководителите на работната група по 

жалбите и сигналите, които се разпределят на член/членове на Районна 

избирателна комисия, респективно на работната група за доклад на заседание на 

комисията. 

5. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали. 

        5.1.  Членът/членовете на Районна избирателна комисия, на когото/които са 

разпределени жалбата или сигналът, следва  да обработят жалбата или сигнала в 

тридневен срок от постъпването й. 

        5.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на 

реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези 

случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията. 

       5.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или 

сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя. 
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       5.4. Когато членът на Районната избирателна комисия – 16  изборен район – Пловдив 

установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по електронна 

поща, телефон или на адрес с писмо), с указание за отстраняване в тридневен срок. След 

отстраняване на нередовностите членът на Районната избирателна комисия –докладва 

жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект 

за решение. 

        5.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се 

произнася с решение, а само да предприеме действия - указания, проверка и т.н., 

комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала. 

        5.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на 

разпоредбите на Изборния кодекс, комисията може да реши жалбата или сигналът да 

останат за сведение. 

        5.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, 

произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването 

на преписката. 

        5.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в 

тридневен срок. 

6. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от 

постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от 

Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив ред. 

7. В Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив се поддържа електронен 

регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и 

съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен 

регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях 

и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК. 

8. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията 

Комисията: 

8.1.При постъпване на жалба срещу решение на Районна избирателна комисия 16 

изборен район Пловдив, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия 

регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият 

номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху 

самата жалба и върху копието на жалбоподателя. 

8.2. Член на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив отбелязва 

жалбата и в електронния регистър. 

8.3. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува 

с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК. 

8.4. Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на 

електронната поща на Централната избирателна комисия – cik@cik.bg. Едновременно с 
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това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с 

придружително писмо. 

8.5.Към жалбата се прилагат: 

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК. 

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното 

място за обявяване решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район 

Пловдив и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било 

обявено на таблото на Районната избирателна комисия, както и на коя дата и в колко часа 

е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие на 

разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания 

екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването. 

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са 

присъствали на заседанието на Районната избирателна комисия 16 изборен район 

Пловдив, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са 

гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от 

протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на Районната избирателна 

комисия. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, 

подписано от председател и секретар. 

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник. 

- Приложените към жалбата документи. 

-Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, 

молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително 

събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението. 

8.6. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат 

копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния 

регистър с направените в него вписвания. 

8.7. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително 

изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите 

срещу решенията на РИК. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

По т.6 от дневния ред докладва Гергана Костадинова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Изменение и допълнение на Решение № 9-НС 

от 27.09.2021г. на РИК 16 – Пловдив 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 
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 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  12 гласа „ЗА” и на 

основание чл. чл.63, и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 

№ 9-НС от 27.09.2021г. на РИК 16-Пловдив,  Районната избирателна комисия 16– 

Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 19-ПВР/НС 

Пловдив, 01.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 9-ПВР/НС от 27.09.2021г. на РИК 16 – 
Пловдив 

На основание чл. чл.63, и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 9-НС от 

27.09.2021г. на РИК 16-Пловдив, Районната избирателна комисия -Шестнадесети район – 

Пловдив 
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РЕШИ: 

Изменя и допълва Решение № 9-НС от 27.09.2021г. на РИК 16-Пловдив, в частта по т. 2, като 
добавя още един абзац със следното съдържание: 

Специалист – технически сътрудник към РИК Станислава Михайлова, с ЕГН ********** за 

периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 28 ноември 2021 г., 

съответно – 5 декември 2021 г., при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, определено с 
Решение № 542-ПВР/НС/16.09.2021г. на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 11; 

В останалата си част Решение № 9-НС/27.09.2021г. на РИК 16 Пловдив остава непроменено. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

По т.7 от дневния ред се разискваха въпроси, които не изискват вземането на решения. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито  в 20:39 часа 

Председател: Ивайло Стоилов Василев 

  

 

 

Зам.-председател: Цеца Пенчева Бресковска 

 

 

 

 


