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ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 12.10.21г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание на 

Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:42 часа от 

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

в следствие на която се установи, че присъстват 14 членове на РИК 16 Пловдив и е налице 

изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват: Илиан Иванов, 

Гергана Костадинова и Райна Бонева 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:                                                                                   

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-

ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

2. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители 

на 14.11.2021 г. 

КС 

3. Регистрация на кандидатската листа на ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и  народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

4. Регистрация на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  народни 

представители на 14.11.2021 г. 

КС 

5. Регистрация на кандидатска листа на  ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

6. Регистрация на кандидатска листа на ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

КС 

7.  Регистрация на кандидатска листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

8.  Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

КС 
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9. Регистрация на кандидатска листа на коалиция от партия „ГЕРБ-

СДС“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

10. Регистрация на кандидатска листа на коалиция от партии 

„Национално обединение на десницата“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

11. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

12. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„АТАКА“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

13. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Българска социалдемокрация - Евролевица“ за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

14. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Българска прогресивна линия“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

КС 

15. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„ВОЛЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

16. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „Патриотичен 

фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

17. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Русофили за възраждане на Отечеството“ за участие в изборите 

за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

18. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „Продължаваме 

промяната“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

19. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ВМРО 

– Българско национално движение“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

20. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

ЦБ 

21. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ 

БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

ИП 
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22. Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ “ за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

23. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Български съюз за Директна Демокрация“ за участие в изборите 

за народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

24. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Българско Национално Обединение “ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 

КС 

25. Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

„Правото“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

26. Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на 

партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

КС 

27. 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

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 14 

гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

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

„БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 25-НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 г. 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-

ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 
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Постъпило е предложение от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Петя Савова Петрова, преупълномощена от 

Калоян Георгиев Статков, пълномощник на Иван Минчев Габеров, председател и 

представляващ партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 2/два/ бр.; 

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

изборните книжа) – 4 /четири/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 3 на 09.10.2021 г., 10:59 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 4 /четирима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 ПП 

„БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-

ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“  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 Красимир Красимиров Кралев ********** 

2 Михаил Емилов Янкулов ********** 

3 Драгомир Траянов Иванов ********** 

4 Петя Савова Петрова ********** 

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

(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

6 
 

По т.2 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

 

Поради липса на предложения проектът бе предложен на поименно гласуване: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 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 № 26-НС 
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Пловдив, 12.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Виктория Димитрова Василева – упълномощен 

председател на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. 

Към предложението са приложени: 

 Пълномощни – 2/два/ бр.; 

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

изборните книжа) – 11 /единадесет/ 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 № 4 на 09.10.2021 г., в 

11:30 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 11/единадесет/ 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 „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ 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 „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“  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. Тошко  Йорданов Хаджитодоров 

 

********** 
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2. Димитър Стоянов Гърдев 

 

********** 

3. 

 

Габриела Иванова Динева ********** 

4. 

 

Димитър Иванов Арнаудов ********** 

5. 

 

Манол  Николов Манолов ********** 

6. 

 

Красимир Димчев Дончев ********** 

7. 

 

Николина Иванова Деспотова ********** 

8. 

 

Светослав Жоров Лавчиев ********** 

9. 

 

Ради Минчев Иванов ********** 

10. 

 

Ивайло Димов Димов ********** 

11. 

 

Йордан Василев Ангелов ********** 

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. 

По т.3 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатската листа на ПП 

„Партия на зелените“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и  народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 
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3. Илиян Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на  

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№27-НС 

Пловдив Град, 12.10.21г 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа на ПП „Партия на зелените“ за участие 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  народни представители на 

14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение ПП „Партия на зелените“ за регистриране на кандидатска 

листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г., 

подписано от Христо Христов Дунчев – представляващ партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 
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 Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 

78 от изборните книжа) – 5 /пет/ броя; 

 Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – 

Приложение 1 от Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 5 на 10.10.2021 г., 14:10 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 5 /петима / кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 ПП 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“   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. Саани Исметов Денекчиев ********** 

2. Танер Осман Камберов ********** 

3. Цветомир Димитров Начев ********** 

4. Тихомир Господинов Господинов ********** 

5. Георги Христов Търнев ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.4 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ 
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Български национален съюз – Нова демокрация“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и  народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 28-НС 

Пловдив Град, 12.10.2021г. 
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ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Български национален съюз – 

Нова демокрация“ за участие в изборите за  народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от ПП „Български национален съюз – Нова демокрация“ за 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Илия Гюров, представляващ  партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 15 /петнадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 6 на 10.10.2021 г., 15:40 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 15 /петнадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-Пловдив 

констатира, че за едно от лицата са налице несъответствие в посочения ЕГН.  

Осъществен е контакт с председателя на ПП „Български национален съюз – Нова 

демокрация“, който е заявил, че няма да отстрани грешката и моли листата да бъде 

пренаредена без кандидата с несъответствия. 

Установи се, че останалите документи 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 „Български национален съюз – Нова 

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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена ПП „Български национален съюз 

– Нова 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 Мирослав Иванов Иванов ********** 
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2 Александър Адриянов Суев ********** 

3 Георги Славчев Крънчев ********** 

4 Начко Обретенов Плочев ********** 

5 Петър Йозов Топалски ********** 

6 Георги Славчев Шишков ********** 

7 Мариела Георгиева Топалска ********** 

8 Орлин Иванов Пандарев ********** 

9 Кирил Костадинов Чинов ********** 

10 Евгени Славчев Шишков ********** 

11 Пламен Николов Гьорев ********** 

12 Адриан Богданов Суев ********** 

13 Галин Недялков Петров ********** 

14 Параскева Никифорова Желева ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

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

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

„ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
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5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 29 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на  ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение ПП „ГЛАС НАРОДЕН за регистриране на кандидатска листа 

за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано 

от Ивайла Минчева Стефанова – представляващ политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 5 /пет / броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 
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Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 73 от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 7 на 10.10.2021 г., 15:55 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 5 /Пет/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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  ПП 

„ГЛАС НАРОДЕН“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“  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. Златко Кръстев Атанасов ********** 

2. Красимир Владимиров Куцаров ********** 

3. Неделин Николаев Бояджиев ********** 

4. Христо Иванов Мануков ********** 

5. Стоян Николов Черешаров ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.6 от дневния ред докладва Тамер Бейсимов– член на РИК-16 Пловдив 

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

ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 30 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Юксел Руфат Расим– представляващ партията 
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Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 16 /Шестнадесет / броя; 

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

Решение 620 –ПВР/НС/27.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 8 на 10.10.2021 г., 16:45 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 16 /Шестнадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 

ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от на ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ 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. Танер Мехмед Али ********** 

2. Али Мустафа Байрам ********** 

3. Айри Фейми Мурад ********** 

4. Жана Любомирова Папазова ********** 

5. Кямуран Ахмед Асан ********** 

6. Камелия Танева Александрова ********** 

7. Джамисет Шабан Джафер ********** 
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8. Асан Енвер Мехмед ********** 

9. Веселин Александров Василев ********** 

10. Саит Халил Хисар ********** 

11. Антон Кръстев Михайлов ********** 

12. Тунай Сюлейманов Хюсеинов ********** 

13. Тоско Смаил Бесимов ********** 

14. Айдън Ремзиев Мехмедов ********** 

15. Мехмет Асанов Гаджев ********** 

16. Хюсеин Айдънов Караджов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.7 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

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

„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители 

на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 
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9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия 16 – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 31 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране 

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

14.11.2021 г., подписано от Ангел  Костадинов Калоянов – представляващ политическата 

партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 17 /седемнадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 9 на 10.10.2021 г., 16:50 

часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 17 /седемнадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 
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След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 ПП 

„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ“  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. Ангел Костадинов Калоянов 
********** 

2. Станю Николов Симеонов 
********** 

3. Щерю Йорданов Гълъбов 
********** 

4. Димитър Любомиров Киров 
********** 

5. Иван Ненков Нейчев 
********** 

6. Мина Петкова Гьошева 
********** 

7. Живко Петров Стоев 
********** 

8. Ангел Василев Стаменов 
********** 

9. Пенка Петкова Караджова-Стоянова 
********** 

10. Кирил Георгиев Кошничарски 
********** 

11. Александър Живков Живков 
********** 

12. Борислав Димитров Борисов 
********** 

13. Алек Христов Александров 
********** 

14. Димитрийка Петкова Лалова 
********** 

15. Делка Колева Йорданова 
********** 

16. Антон Трендафилов Пенев 
********** 

17. Михаил Костадинов Влахов 
********** 

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

образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
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Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.8 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители 

на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 

№ 32-НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 г. 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия 

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

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

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

14.11.2021 г., подписано от Ангел Жеков Георгиев – упълномощен представител на 

партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 22 /двадесет и два/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 10 на 11.10.2021 г., 

09:50 часа, във входящия регистър на Районната 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 22 /двадесет и двама/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив констатира, че същите са 

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

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

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ 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, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“  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.  Елена Цонева Гунчева ********** 

2.  Емил Янков Янков ********** 
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3.  Симеон Валерий Петров ********** 

4.  Веселин Генов Генов   ********** 

5.  Христо Драгоев Христов ********** 

6.  Велеслав Георгиев Гривов ********** 

7.  Димитър Георгиев Митърчев  ********** 

8.  Мария Николаева Армазова  ********** 

9.  Мирослав Благовестов Маринов  ********** 

10.  Пенка Георгиева Дайлийска  ********** 

11.  Виктор Атанасов Тафров  ********** 

12.  Ненко Иванов Дадански  ********** 

13.  Тейлър Емилов Николаев  ********** 

14.  Майя Костадинова Драгова  ********** 

15.  Бялко Атанасов Бялков  ********** 

16.  Димитър Михайлов Ковачев  ********** 

17.  Дафина  Атанасова Проданова  ********** 

18.  Явор Иванов Томов  ********** 

19.  Тихомир Николаев Тотев  ********** 

20.  Костадин Александров Бодуров  ********** 

21.  Магдалена Любенова Дамянова  ********** 

22.  Георги Петров Карачански  ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.9 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на 
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коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

1

0. 

Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

1

1. 

Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

1

2. 

Константин Василев Пехливанов ЗА 

1

3. 

Петя Йовкова Борисова ЗА 

1

4. 

Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

1

5. 

Спас Шуманов ЗА 

1

6. 

Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

1

7. 

Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 

№ 33 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ за регистриране на 

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

14.11.2021 г., подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 22 /двадесет и два/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 11 на 11.10.2021 г., 

11:30 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 22 /двадесет и двама/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 

коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция от партии „ГЕРБ-

СДС“  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 Бойко Методиев Борисов ********** 

2 Иван Борисов Тотев ********** 

3 Радомир Петров Чолаков ********** 
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4 Стефан Иванов Шилев ********** 

5 Йордан Илиев Илиев ********** 

6 Александър Милков Държиков ********** 

7 Пенчо Малинов Малинов ********** 

8 Даниела Кирилова Дженева ********** 

9 Ангел Иванов Славов ********** 

10 Панко Енев Енев ********** 

11 Стефан Иванов Дедев ********** 

12 Йосиф Божидаров Танев ********** 

13 Петър Георгиев Троянов ********** 

14 Евгения Иванова Попиванова ********** 

15 Анелия Рангелова Божанова ********** 

16 Валерия Тодорова Славова ********** 

17 Георги Ангелов Юруков ********** 

18 Гошо Димитров Къчков ********** 

19 Мирослав Тенев Тенев ********** 

20 Деян Вихров Захов ********** 

21 Шенко Николов Пъздъров ********** 

22 Кольо Стефанов Костов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.10 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

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

коалиция от партии „Национално обединение на десницата“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

27 
 

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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 34 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция от партии „Национално 

обединение на десницата“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 

г. 
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Постъпило е предложение от коалиция от партии „Национално обединение на 

десницата“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Ивайло Спасов – 

представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 6 /двадесет и два/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 12 на 11.10.2021 г., 

12:17 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 6 /шестима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 

коалиция от партии „Национално обединение на десницата“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция от партии 

„Национално обединение на десницата“  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 Пенка Иванова Деведжиева ********** 

2 Кирил Петков Саров ********** 

3 Десислава Илиева Атанасова - Чомакова ********** 

4 Веселин Костадинов Динков ********** 

5 Николай Георгиев Ганев ********** 
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6 Ивайло Спасов Спасов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.11 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 
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17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 35 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021г. 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие 

в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „МИР“ за регистриране на кандидатска 

листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г., 

подписано от Румен Минев – представляващ политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 9 /девет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 13 на 11.10.2021 г., 

12:35 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 9 /деветима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-Пловдив 

констатира, че за едно от лицата са налице несъответствие в посочения ЕГН.  

Осъществен е контакт с председателя на ПП „МИР“, който писмено е заявил, че няма да 

отстрани грешката и моли листата да бъде пренаредена без кандидата с несъответствия.  

Установи се, че останалите документи 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 „МИР“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „МИР“  за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 
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2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

83-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1 Ивайло Петров Манджуков ********** 

2 Костадин Веселинов Василев ********** 

3 Мария Георгиева Башева ********** 

4 Димитър Васков Стоименов ********** 

5 Онник Харутюн Таракчиян ********** 

6 Лъчезар Христов Бонев ********** 

7 Евгений Стефанов Попов ********** 

8 Стамен Цветанов Макноски ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.12 от дневния ред докладва Изабела Петкова член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

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

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 36 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „АТАКА“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

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

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

14.11.2021 г., подписано от Волен Сидеров – представляващ политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 10 /десет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 15 на 11.10.2021 г., 

13:04 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  
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Предлага се регистрирането на 10 /десетима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „АТАКА“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена политическа партия „АТАКА“  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 Павел Димитров Шопов ********** 

2 Димитър Петков Керин ********** 

3 Даниела Тонкова Кинова ********** 

4 Борис Атанасов Златарев ********** 

5 Владимир Любенов Райчев ********** 

6 Васко Цветков Вълчинов ********** 

7 Росица Генчева Димитрова ********** 

8 Димитринка Иванова Спасова ********** 

9 Ангел Георгиев Кючуков ********** 

10 Лилия Иванова Костадинова ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.13 от дневния ред докладва Изабела Петкова– член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на 
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политическа партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ за участие в изборите 

за народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14  гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 37 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021г. 
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ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Българска 

социалдемокрация - Евролевица“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Българска социалдемокрация - 

Евролевица“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Катя Ангелова – представляващ 

политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 10 /десет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 15 на 11.10.2021 г., 

13:15 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 10 /десетима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „Българска социалдемокрация - Евролевица“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„Българска социалдемокрация - Евролевица“ 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 Гарабед Ардашес Минасян ********** 
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2 Васил Георгиев Бутев ********** 

3 Светозар Ангелов Нейков ********** 

4 Ангел Илиев Чонов ********** 

5 Кера Григорова Карова ********** 

6 Венета Ангелова Василева ********** 

7 Йордан Маринов Узунов ********** 

8 Дарина Петрова Велкова ********** 

9 Зорка Димитрова Карова ********** 

10 Борис Николаев Къркеланов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

По т.14 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „Българска прогресивна линия“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 
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9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 38 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021г. 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Българска 

прогресивна линия“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Българска прогресивна линия“ за 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Красимир Демиров – представляващ 

политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 2 /два/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 16 на 11.10.2021 г., 

14:07 часа, във входящия регистър на РИК 16-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. 
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След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „Българска прогресивна линия“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

Р Е Ш  И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„Българска прогресивна линия“  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 Лало Георгиев Кирилов ********** 

2 Иван Милков Сълев ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.15 от дневния ред докладва Изабела Петкова– член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 
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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  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 39 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ВОЛЯ“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

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

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

14.11.2021 г., подписано от Владимир Александров – представляващ политическата 

партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 16 /шестнадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 
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Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 73 от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 17 на 11.10.2021 г., 

15:21 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 16 /шестнадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „ВОЛЯ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

 

 

Р Е Ш  И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„ВОЛЯ“  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 Стефан Христофоров Аксиев 
********** 

2 Станимир Ангелов Калайджиев ********** 

3 Владимир Иванов Александров ********** 

4 Мария Красимирова Вълчева ********** 

5 Тихомир Иванов Иванов ********** 

6 Йозджан Сали Сали ********** 

7 Иван Георгиев Мущанов ********** 

8 Светлана Ганчева Бичева ********** 

9 Марияна Ангелова Георгиева ********** 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

41 
 

10 Лиляна Иванова Димитрова ********** 

11 Деница Петрова Желева ********** 

12 Лилия Младенова Младенова ********** 

13 Стефан Цветанов Цанков ********** 

14 Лилия Алексеева Пасамис ********** 

15 Анита Любенова Копоева ********** 

16 Соня Георгиева Бунчева ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

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

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

коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

42 
 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 40 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „Патриотичен фронт – 

НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и 

БНДС „Целокупна България“ за регистриране на кандидатска листа за участие в 

изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Костадин 

Гаров – представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 14 /четиринадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 18 на 11.10.2021 г., 

16:27 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 14 /четиринадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 
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коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна 

България““ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш  И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „Патриотичен фронт 

– НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България““  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 Борис Янков Ячев 
********** 

2 Костадин Иванов Гаров ********** 

3 Димитър Минев Начев ********** 

4 Максим Тодоров Петков ********** 

5 Анелия Милчева Алексиева ********** 

6 Костадин Иванов Аврамов ********** 

7 Антоанета Андонова Минчева ********** 

8 Костадин Петков Петков ********** 

9 Миглена Валериева Флорова ********** 

10 Стоянка  Петкова Петкова ********** 

11 Карамфила Иванова Шилева ********** 

12 Тодор  Петков Петков ********** 

13 Крум Костадинов Атанасов ********** 

14 Юлиян Чавдаров Бозов ********** 

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

образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
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Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.17 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

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  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, Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 41 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Русофили за възраждане на 

Отечеството“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Николай Малинов – 

представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 5 пет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 19 на 12.10.2021 г., 

10:10 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 5 /петима/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „Русофили за възраждане на Отечеството“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „Русофили 

за възраждане на Отечеството“  за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 
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2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

83-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1 Антон Георгиев Сираков 
********** 

2 Атанас Ралчев Панчев ********** 

3 Георги Стефанов Трендафилов ********** 

4 Георги Миланов Георгиев ********** 

5 Веселин Митков Димитров ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.18 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

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

коалиция „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители 

на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 
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10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 42 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021г. 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „Продължаваме промяната“ 

за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „Продължаваме промяната“ за регистриране на 

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

14.11.2021 г., подписано от Росен Костурков – представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 12 /двадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 20 на 12.10.2021 г., 

10:30 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 12 /двадесет/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 
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коалиция „Продължаваме промяната“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „Продължаваме 

промяната“  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 Кирил Петков Петков ********** 

2 Христо Йорданов Даскалов ********** 

3 Росен Добрев Костурков ********** 

4 Александър Николаев Ракшиев ********** 

5 Йордан Янков Маджунков ********** 

6 Венцислава Милчова Любенова ********** 

7 Николай Георгиев Ангов ********** 

8 Кристина Георгиева Машонова ********** 

9 Ралица Иванова Банкова ********** 

10 Георги Веселинов Ганчев ********** 

11 Петя Благоева Ленкова ********** 

12 Снежана Валериева Павлова ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.19 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа на 
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политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 43 - НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 
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ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ВМРО – 

Българско национално движение“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „ВМРО – Българско национално 

движение“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Александър Пецов – 

представляващ политическата партия. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 11 /единадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 21 на 12.10.2021 г., 

10:55 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 11 /единадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „ВМРО – Българско национално движение“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „ВМРО – 

Българско национално движение“  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 Александър Маиров Сиди 
********** 

2 Борислав Кръстев Инчев ********** 

3 Камен Маринов Шишманов ********** 
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4 Димчо Василев Петров ********** 

5 Александър Костадинов Пецов ********** 

6 Стефан Гришев Павлов ********** 

7 Богослав Георгиев Костадинов ********** 

8 Иван Иванов Црънчев ********** 

9 Васил Енчев Ганчев ********** 

10 Васил Ангелов Ангелов ********** 

11 Стефан Йорданов Послийски ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.20 от дневния ред докладва Цеца Бресковска– член на РИК-16 Пловдив 

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

коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 
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10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 44 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на 

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

14.11.2021 г., подписано от Кристиан Иванов Вигенин – представляващ коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 14 /четиринадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 23 на 12.10.2021 г., 

13:46 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 14 /четиринадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

53 
 

коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ 

“  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 Кристиан Иванов Вигенин ********** 

2 Иван Богомилов Петков ********** 

3 Димитър Величков Георгиев ********** 

4 Румен Груев Григоров ********** 

5 Николай Митков Иванов ********** 

6 Минка Алдомирова Сърнешка ********** 

7 Пенка Маркова Башлийска ********** 

8 Николай Йорданов Аргиров ********** 

9 Георги Костадинов Илчев ********** 

10 Румен Гавраилов Василев ********** 

11 Петър Димов Бояджиев ********** 

12 Йовка Божидарова Златева ********** 

13 Наум Китанов Китанов ********** 

14 Стамен Тенев Делинов ********** 
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3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по 

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

 

 

По т.21 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив 

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

коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни 

представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

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  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 45 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за 

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

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Мария Василева Капон – представляващ 

коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 22 /двадесет и два/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 24 на 12.10.2021 г., 

15:45 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 22 /двадесет и двама/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 

коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 
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1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „ ИЗПРАВИ СЕ БГ! 

НИЕ ИДВАМЕ!“  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 Мария Василева Капон ********** 

2 Николай Димитров Хаджигенов ********** 

3 Весела Валентинова Кънчева ********** 

4 Георги Иванов Иванов ********** 

5 Константина Емилова Стоянова ********** 

6 Ердал Илханов Арифов ********** 

7 Петя Димитрова Терзийска ********** 

8 Александра Сергеева Мирчева - 

Маринова 

********** 

9 Мариела Спасова Стоева ********** 

10 Боряна Йорданова Христeва ********** 

11 Лидия Василева Данчева ********** 

12 Мария Вескова Малчева ********** 

13 Милан Гочев Ганев ********** 

14 Васил Танев Василев ********** 

15 Виолета Петрова Манолова ********** 

16 Боряна Михайлова Чапарова ********** 

17 Димитър Николов  Диманов ********** 

18 Гергана Светлозарова Трайкова ********** 

19 Стояна  Димитрова Костова ********** 
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20 Христо Тодоров Кисов ********** 

21 Лиляна Йоцова Стефанова ********** 

22 Славена Йорданова Килиджийска 

 

********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 Заседанието бе спряно за кратка почивка в 19:05 часа и се  откри отново в 19:32 

часа от председателя на комисията – г-н Ивайло Василев. Беше извършена 

поименна проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 14 членове 

на РИК 16 Пловдив и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на 

заседанието. Отсъстват Председателят предложи заседанието да се проведе при 

следния дневен ред: Илиан Иванов, Гергана Костадинова и Райна Бонева 

По т.22 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

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

коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ “ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 
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11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 46 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ “ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Атанас Петров Атанасов и 

Христо  Любомиров Иванов – представляващи коалицията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 18 /осемнадесет/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 25 на 12.10.2021 г., 

16:04 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 18 /осемнадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

59 
 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 

коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ “  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 Христо Любомиров Иванов ********** 

2 Манол Костадинов Пейков ********** 

3 Ивайло Пеев Старибратов ********** 

4 Владимир Бонов Славенски ********** 

5 Тома Георгиев Белев ********** 

6 Йоно Денев Чепилски ********** 

7 Веселина Стефанова Александрова ********** 

8 Николай  Георгиев Георгиев ********** 

9 Веселка Петрова Христамян ********** 

10 Явор Трифонов Беров ********** 

11 Цветан Вълков Ранчев ********** 

12 Георги Стефанов Кралев ********** 

13 Борислав Петров  Матеев ********** 
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14 Кирил Василев Ташев ********** 

15 Костадин Георгиев Калайджиев ********** 

16 Валентина Минчева Фиданова ********** 

17 Валентин Александров Ройнов ********** 

18 Атанас Николов Костадинов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

 

По т.23 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „Български съюз за Директна Демокрация“ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
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12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 47 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Български съюз 

за Директна Демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 

г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Български съюз за Директна 

Демокрация“за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Елиса Чакмакова – 

представляваща партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 4 /четири/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 22 на 12.10.2021 г., 

12:24 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 4 /четирима / кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 
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След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „Български съюз за Директна 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„Български съюз за Директна 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 Иван Димитров Власев ********** 

2 Елица Иванова Чакмакова ********** 

3 Спас Николов Рачев ********** 

4 Георги Ангелов Кацунов ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.24 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков– член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „Българско Национално Обединение “ за участие в изборите за 

народни представители на 14.11.2021 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 ЗА 
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3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 48 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Българско 

Национално Обединение “ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 

г. 

Постъпило е предложение от политическа партия „Българско Национално Обединение 

“за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, 

насрочени на 14.11.2021 г., подписано от Георги Венелинов Георгиев – представляващ 

партията. 
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Към предложението е приложено: 

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

изборните книжа) – 6 /шест/ броя; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 26 на 12.10.2021 г., 

16:15 часа, във входящия регистър на РИК 16-Пловдив на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлага се регистрирането на 6 /шест/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 14.11.2021 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16-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 „Българско Национално Обединение “ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

 

 

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„Българско Национално Обединение “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 Асен Георгиев Иванов ********* 

2 Ганчо Костадинов Николов ********* 

3 Янко Костов Буюклиев ********* 

4 Христо Кръстанов Тодоров ********* 

5 Павел Андонов Марлоков ********* 

6 Люба Христева Рачева ********* 
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3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по 

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

 

По т.25 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

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

политическа партия „Правото“ за участие в изборите за народни представители на 

14.11.2021 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

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  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 49 -НС 

Пловдив Град, 12.10.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „Правото“ за 

участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

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

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

14.11.2021 г., подписано от Янко Костов Буюклиев– представляващ партията. 

Към предложението е приложено: 

 Пълномощни – 1/един/ бр.; 

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

изборните книжа) – 1/един/ брой; 

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

Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК. 

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

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 27 на 12.10.2021 г., 

16:19 часа, във входящия регистър на РИК 16-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, РИК 16-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 на 

политическа партия „Правото“ 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, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш  И : 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от на политическа партия 

„Правото“ 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: 
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№ Три имена ЕГН 

1 Красимир Борисов Криводолски ********** 

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

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

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

 

 

По т.26 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно:  Процедура за определяне чрез жребий на 

реда за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 
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15. Спас Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

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

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 - НС 

Пловдив, 12.10.2021 г. 

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и 

телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г.  

 

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т. 1 и чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка 

с Решение № 716-НС от 11.10.2021 г. на Централната избирателна комисия,  Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за 

представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ 

на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за президент и 

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

1. Жребиите за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- 

и телевизионни центрове на БНР и БНТ се провеждат от съответните районни 

избирателни комисии по седалището на съответния регионален център. 

За РИК 16  – Пловдив – за БНТ 2 Пловдив и Радио Пловдив 

Процедура: 

2. Жребият се води от председателя на РИК. При негово отсъствие жребият се провежда 

от заместник-председател или от секретаря. 

3. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на 

присъстващ член на РИК и без плик – с името на провеждащия жребия. Кутията се 

обозначава с надпис: „РИК“. 

4. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа 

наименованието на партия и коалиция, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за 

регистрация в частта относно наименованието в бюлетината и посочени като 

информация на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg/. 

Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“. 

5. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на РИК, 

който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.  

6. Определеният чрез жребия член на РИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ 

И КОАЛИЦИИ“ последователно по един плик до изчерпването им, като оповестява 

съдържанието на всеки изтеглен. Поредността на изтеглените пликове определя и 

последователността на изявата на партията или коалицията в диспутите по регионалния 

радио- и/или телевизионен оператор. 

7. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет или на 

независим кандидат за народен представител  в различните формите на предизборна 

кампания по регионален радио- или телевизионен център следва участието на 

представителите на партиите и коалициите и техните кандидати. 

При едновременното участие на двама или повече независими кандидати или 

представители на инициативни комитети редът на техните предизборни изяви се 

определя съобразно поредността на регистрация. 

8.Тегленето на жребия се извършва публично при спазване на всички 

противоепидемични мерки и на него могат да присъстват по един представител на партия 

и по двама представители на коалиция, регистрирали в съответната районна избирателна 

комисия кандидатски листи за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 

г., както и представители на съответните регионални радио- и телевизионни центрове на 

БНР и на БНТ. 

9. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на РИК по реда на чл. 72, ал. 

2  ИК. 

10. Тегленето на жребия за Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район 

– Пловдив ще се извърши на 13.10.2021 г. от 18:00 часа, с адрес: град Пловдив, ул. 

„Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала. 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен 

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

 

По т.27 се обсъждаха въпроси които не изискваха вземането на решения. 

 

Заседанието бе закрито от председателя на комисията Ивайло Василев в 19:43 часа 

 

 

Председател: Ивайло Стоилов Василев 

 

 

Секретар: Мурад Ферад  
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