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ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 08.10.21г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание на 

Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:40 часа от 

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

в следствие на която се установи, че присъстват 13 членове на РИК 16 Пловдив и е налице 

изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват Цеца Бресковска, 

Калоян Сухоруков, Мурад Ферад и Андрей Захариев 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:        

  

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да получат 

хартиените бюлетини, предназначени за МИР 16-Пловдив за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ТК 

2. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия “Пряка 

демокрация” за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

ИП 

3. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Бригада“ за участие в изборите за народни представители на  

14 ноември 2021 г.  

АК 

4. Определяне на членове на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят 

предаване на избирателни списъци на териториалното звено на 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване”- Пловдив от произвеждането на избори за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

ДЗ 

5. Определяне на членове на Районна избирателна комисия 16 

изборен район – Пловдив за предаване на областната 

администрация Пловдив на екземпляри от приемо-

предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените 

секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по 

чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс от произвеждането на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

ТБ 

6. Разни.  
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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 ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно мнозинство от присъстващите с 13 

гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Теодора Кирилова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Упълномощаване на членове на Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да получат 

хартиените бюлетини, предназначени за МИР 16-Пловдив за изборите за президент и 

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

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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 13 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 617-

ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 20-ПВР/НС 

Пловдив, 08.10.2021 г. 
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ОТНОСНО: упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да получат хартиените бюлетини, 

предназначени за МИР 16-Пловдив за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 617-ПВР/НС 

от 24 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

 

Р Е Ш И: 

Упълномощава членовете на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив – Антон Костадинов Вътов и Теодора Росенова Кирилова, предложени 

от различни партии и коалиции, които да получат бюлетините за изборен район-

Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като им възлага следните правомощия: 

1. Да подпишат приемо-предавателните протоколи 

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини по видове избори се извършва на 

територията на Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на 

Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на 

РИК в Шестнадесети изборен район-Пловдив и на областна администрация-Пловдив 

график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на 

областна администрация-Пловдив и на двамата упълномощени членове с решение на 

РИК - Антон Костадинов Вътов и Теодора Росенова Кирилова, предложени от различни 

партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от 

присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на 

Министерството на финансите.  

2. Съвместно с областна администрация-Пловдив да приемат бюлетините и да 

съпроводят транспортното средство, което ги превозва до съответния областен 

център 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК. 

 

По т.2 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на 

политическа партия “Пряка демокрация” за участие в изборите за 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 
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2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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  13 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 255 ИК, Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21-НС 

Пловдив, 08.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия “Пряка 

демокрация” за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

 

Постъпило е предложение от политическа партия “Пряка демокрация” за регистриране 

на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 
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14.11.2021 г., подписано от Иван Димитров Казаков– изрично упълномощено лице от 

представляващия партията – Петър Николаев Клисаров. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощно – 1/един/ бр.; 

 Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 78-НС от 

изборните книжа) – 1 /един/ брой; 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 1 на 07.10.2021 г., 10:11 

часа, във входящия регистър на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район – Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районна избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, констатира че същите са 

окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК. Налице са изискванията 

на чл. 255 ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия “Пряка 

демокрация” за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив, 

  

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена  от политическа партия “Пряка 

демокрация” за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

83-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Атанас Тодоров Гарфалски ********** 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по 

образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа). 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК. 
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По т.3 от дневния ред докладва Антония Костова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на 

политическа партия „Бригада“ за участие в изборите за 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 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиян Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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  13 гласа „ЗА” и на  

основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 255 ИК, Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 
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РЕШЕНИЕ № 22-НС 

Пловдив, 08.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Бригада“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Бригада“ за регистриране на 

кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 

14.11.2021 г., подписано от Арбен Ефремов Хавальов – председател на ПП „Бригада“. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

 Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 78-НС от 

изборните книжа) – 2 /два/ броя; 

 Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от 

Решение 566-НС/21.09.2021 г. на ЦИК. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 2 на 07.10.2021 г., в 

10:42 часа, във входящия регистър на Районна избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район – Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 2 /двама/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районна избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, констатира че същите са 

окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК. Налице са изискванията 

на чл. 255 ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Бригада“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив, 

 

Р Е Ш И: 

3. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„Бригада“  за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

4. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

83-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Десислава Петрова Стоянова ********** 

2. Румен Георгиев Петков ********** 
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4. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по 

образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа). 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК. 

 

По т.4 от дневния ред докладва Димитър Згуров – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Определяне на членове на Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят 

предаване на избирателни списъци на териториалното звено на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив от произвеждането 

на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за 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 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Шуманов ЗА 
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16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  13 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 23-ПВР/НС 

Пловдив, 08.10.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят предаване на 

избирателни списъци на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване”- Пловдив от произвеждането на 

избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

Р Е Ш И: 

Определя следните членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, които да предадат на териториално звено на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив, получените от 

секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии: 

избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и 

списъци за допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат 

съставения за целта протокол: 

- Изабела Светлозарова Петкова 

- Гергана Лъвова Костадинова 

- Мурад Ферад Ферад 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив предоставя на 

на териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване”- Пловдив избирателните списъци от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., не по-

късно от три дни от приключване на изборния процес. За предаването на списъците се 
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съставя приемо-предавателен протокол в 2/два/ екземпляра между упълномощените 

членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив и 

териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване”- Пловдив. 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК. 

 

По т.5 от дневния ред докладва Тамер Бейсимов– член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Определяне на членове на Районна 

избирателна комисия 16 изборен район – Пловдив за предаване на областната 

администрация Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и 

оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали 

по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс от произвеждането 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 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ОТСЪСТВА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ОТСЪСТВА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

12 
 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  13 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс, 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 24-ПВР/НС 

Пловдив Град, 08.10.2021г. 

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив за предаване на областната администрация-

Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на 

сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, 

ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за президент и 

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

При приключване на работата си Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив следва да предаде за съхранение в областна администрация-Пловдив 

създадената в комисията документация от произведените избори (решения, протоколи 

от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, 

входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други 

регистри, печати на РИК 16 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен 

протокол, в който се описват броя и вида на предадените изборни книжа и материали. 

Протоколът се подписва от председателя, секретаря и упълномощените членове с 

решение на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив от 

различни партии и коалиции, както и от определените със заповед на областния 

управител длъжностни лица. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, 

ал. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. Определя и упълномощава:  

-   Константин Василев Пехливанов - член 

-   Димитър Василев Згуров – член 

-   Райна Емилова Бонева – член 

да предадат на областна администрация-Пловдив в седемдневен срок от обявяване на 

резултатите от изборите екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите 

на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, 
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ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, предназначени за Централната 

избирателна комисия. 

2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват 

броят и видът на предадените изборни книжа и документи. 

3. Приемо-предавателният протокол да се подпише от определените в т. 1 от 

настоящото решение членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив. 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК. 

 

 

По т.6 от дневния ред се разискваха въпроси, които не изискват вземането на решения. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито  в 18:53 часа. 

 

 

 

 

Председател: Ивайло Стоилов Василев 

 

 

Заместник-председател: Илиан Руменов Иванов  

  

 

 

 

 

 


