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ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 16.02.2021г. в гр.Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 

часа от председателя на комисията – г-н Илиан Иванов. Присъстват 19 членове на РИК 

16 Пловдив, налице е изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

№ Материали за заседанието: Член  на 

РИК 

1. Проект на решение относно номерацията на решенията на РИК 

16 - Пловдив. 

ИИ 

2. Проект на решение относно определяне на адрес, телефони за 

контакт и приемно време на Районна избирателна комисия 16 – 

Пловдив. 

ИИ 

3. Проект на решение относно реда за свикване на заседания и 

начина на приемане на решения и обявяването им от РИК 16- 

Пловдив в изборите за народни представители. 

ИИ 

4. Проект на решение относно маркиране на печатите на РИК 16 – 

Пловдив. 

ИИ 

5. Проект на решение за определяне на говорител на РИК 16 – 

Пловдив. 

ИИ 

6. Проект на решение относно създаване на работни групи на 

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив и разпределение на 

членовете на комисията по райони. 

ИИ 

7. Проект на решение относно определяне на график на 

дежурствата на членовете на Районна избирателна комисия 16 – 

Пловдив. 

ИИ 

8. Проект на решение относно приемане на Политика за 

поверителност и защита на личните данни, събирани, 

обработвани, съхранявани и предоставяни на и от  Районна 

избирателна комисия 16 – Пловдив. 

ИИ 

9. Проект на решение относно определяне броя, функциите и 

персоналния състав на “специалисти-експерти” и “специалисти-

технически сътрудници”, които ще подпомагат дейността на 

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив. 

ИИ 

10. Процесуално представителство на РИК 16-Пловдив. ИИ 

11. Проект на решение относно приемане на вътрешни правила за 

входящата и изходяща кореспонденция и документация на РИК 

ИИ 
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16 - Пловдив. 

12. Разни ИИ 

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. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

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

присъстващите с  19 гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: номерацията на решенията на РИК 16 - 

Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
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6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 1-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

 

Приетите от Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив решения при 

произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 г. имат единна 

последователна числова номерация с арабски цифри, като след числото, обозначаващо 

поредния номер на решението, се поставя тире и се добавя съкращението „НС”. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

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

По т.2 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: определяне на адрес, телефони за контакт и 

приемно време на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
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8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и заповед № РД-01-

51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 2-НС 

Пловдив, 16.02.2021 

Определя адрес на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив, както следва: 

гр.Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20,  с телефони за контакт – 032/625 556, 

032/633 680 и факс 032/628024. 

1. Приемното време на комисията е: всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа. 

2. До работното помещение на РИК 16 Пловдив се допускат само лица, носещи 

защитна маска за лице и след задължителна дезинфекция на ръцете. 

3. Адресът да се оповести чрез публикуване на интернет страницата на РИК 16-

Пловдив и ЦИК. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

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

По т.3 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: реда за свикване на заседания и начина на 

приемане на решения и обявяването им от РИК 16- Пловдив в изборите за народни 

представители 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 
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2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с 

Решение № 2004-НС от 10.02.2021 на ЦИК, Районната избирателна комисия взе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 3-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на 

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив 

 

1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една 

трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се 

свикват от определен от него заместник-председател. 

2. Заседанията на Районната избирателна комисия ще се провеждат на следния 

административен адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, ет. 3, 

заседателна зала. При необходимост и при промяна на сградата, в която се 

помещава, заседанията на РИК могат да се провеждат и на административен 

адрес, различен от посочения, определен от комисията с нарочно решение. 

3. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон, включително с кратко текстово съобщение, електронна поща и чрез 

съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията. 

4. Заседанията на РИК са присъствени и се излъчват в реално време в интернет 

чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява 

проект за дневен ред. 
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5. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината 

от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в 

негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. 

6. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска 

гласуване „въздържал се“. 

7. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го 

подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят 

„особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

8. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и 

секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

9. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от 

присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 5. 

10. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото 

мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за 

отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в 

мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за 

решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно 

начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за 

отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК. 

11. При отмяна на решението по т. 10, РИК постановява ново решение, което се 

приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ. 

12. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват 

от председателя и секретаря. 

13. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, 

съответно от председателя, и от заместник-председателя. 

14. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен 

заместник-председател и от определен с решение на комисията член, 

предложени от различни партии и коалиции. 

15. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК 

се подпечатват с печата им. 

16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, 

наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните 

становища, мнения и възражения се записват в протокола. 

17. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която 

публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, 

предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, 

включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните 

избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на 

комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване 

изискванията за защита на личните данни. 

18. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си 

видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на 

съответното заседание. 

II. Обявяване на решения 
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19. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането и оформянето им в писмен вид чрез:  

- поставянето им на общодостъпно място в сградата, находяща се на адрес: град 

Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, а при необходимост при промяна на 

сградата, в която се помещава, комисията може да определи с нарочно свое решение 

друго общодостъпно място за обявяване на актовете си на адрес, различен от 

посочения; 

- публикуване на интернет страницата си (https://rik16.cik.bg).  

 

20. Мястото за обявяване на решенията на РИК 16 – Пловдив е информационното 

табло, поставено във фоайето (партерен етаж) на сградата на ул. „Авксентий 

Велешки“ № 20 в град Пловдив, а при необходимост при промяна на сградата, в 

която се помещава, комисията може да определи с нарочно свое решение друго 

общодостъпно място за обявяване на актовете си на адрес и място за обявяване, 

различни от посочените; 

21. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът 

на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на 

комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от 

обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на 

общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху 

екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама 

членове на комисията от различни партии и коалиции. 

22. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред 

обявяване/публикуване 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

По т.4 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: маркиране на печатите на РИК 16 – 

Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
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10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 64, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с т. I.3 от 

Решение № 1981-НС/03.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия взе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 4-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

1. Председателят на комисията Илиан Иванов и Наум Китанов – член на 

комисията, да маркират по уникален начин печатите (2 бр.) на РИК 16 - 

Пловдив, за което да се състави протокол. 

2. Протоколът, следва да се подпише от всички членове на Районна избирателна 

комисия 16 – Пловдив.  

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

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

По т.5 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: определяне на говорител на РИК 16 – 

Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
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10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 5-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

Определя Гергана Костадинова  - член на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив 

за говорител на РИК, който да оповестява решенията на комисията. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

По т.6 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: създаване на работни групи на Районна 

избирателна комисия 16 – Пловдив и разпределение на членовете на комисията по 

райони. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 
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13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 6-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

1.Създава следните работни групи в РИК 16 – Пловдив, като разпределя членовете на 

комисията по административни райони, както следва:   

1.1.За район „Централен" създава работна група в състав: 

-Силвия Петрова 

- Антон Вътов 

- Тодор Анчев 

1.2. За район „Тракия" създава работна група в състав: 

-Радина Петрова 

-Райна Бонева 

-Георги Гатев 

1.3. За район „Северен" създава работна група в състав: 

-Цеца Бресковска 

-Мария Атанасова 

-Александър Пецов 

1.4. За район „Южен" създава работна група в състав: 

-Заприн Динев 

-Манка Бабаджанова 
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-Николай Чунчуков 

1.5. За район „Западен" създава работна група в състав: 

-Наум Китанов 

- Димитър Згуров 

-Калоян Сухоруков 

1.6. За район „Източен" създава работна група в състав: 

-Сюрия Дене 

-Владимир Докторов 

-Гергана Костадинова 

2. Определените по т. 1 работни групи следят за правилното и законосъобразно 

протичане на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители в 

съответните административни райони на територията на община Пловдив, като 

контролират и отговарят за: 

2.1. своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, образуването на 

избирателните секции и осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания; 

2.2. състава и дейността на СИК/ПСИК, включително изготвяне на проекти на решения 

на Районната избирателна комисия за назначаване на съставите им и промените в тях, 

консултират и подпомагат дейността на  назначените СИК/ПСИК, находящи се на 

територията на съответните райони; 

2.3. регистрирането на кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни 

комитети; 

2.3. методическите указания и провеждане на обучение на членовете на СИК/ПСИК; 

2.4. условията и реда за провеждане на предизборната кампания и за организиране и 

провеждане на информационно-разяснителната кампания; 

2.5. снабдяването на СИК/ПСИК с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, 

избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и 

контролират тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране; 

2.6. подпомагат работната група по жалбите и сигналите, като в случай на постъпили 

такива и при възлагане от председателя на РИК, извършват действия по изясняване на 

факти и обстоятелства за извършени нарушения на Изборния кодекс, включително и на 

място в съответните райони. 
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2.7. В изпълнение на отговорностите си, членовете на работните групи изготвят 

проекти на решения, които докладват своевременно да председателя. 

3.Създава работна група към РИК 16 – Пловдив, отговаряща за разглеждане на 

постъпилите жалби и сигнали, воденето на електронния публичен регистър на жалбите 

и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, при спазване на указанията за 

комплектуване на преписките по жалбите и сигналите срещу решенията на РИК, 

съгласно Решение № 2005-НС от 10.02.2021г. на ЦИК, както и осигуряване 

взаимодействието с органите на държавната/общинска администрация, на които са 

възложени отговорности по организацията на изборния процес, с ръководител Калоян 

Сухоруков и членове: 

-Наум Китанов, Радина Петрова, Цеца Бресковска, Тодор Анчев, Манка Бабаджанова, 

Заприн Динев 

3.1. Председателят може при преценка да разпределя регистрирани жалби и сигнали 

към членове на РИК извън работната група по т.3 - за разглеждане, обработка и 

окомплектоване в сроковете и по реда на ИК и на Решенията на ЦИК.  

4. Създава работна група по организационно-техническите въпроси, воденето и 

обявяването на публичния регистър на застъпниците, както и списък на 

упълномощените представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети 

за публикуване, в състав: 

- Райна Бонева, Силвия Петрова, Димитър Згуров 

5. Създава работна група, в състав: 

Калоян Сухоруков 

Радина Петрова 

Манка Бабаджанова 

Заприн Динев 

Георги Гатев 

5.1.Възлага на работната група по т. 1 от настоящото Решение да извърши 

разпределението на местата в СИК/ПСИК и техните ръководства между партиите и 

коалициите за всяко отделно населено място на територията в общината и районите при 

спазване на Методическите указания за прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 

1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на 

съставите на СИК/ПСИК на територията на общината в изборите за народни 

представители и последващите релевантни актове, като изготви проект на решение. 

5.2.Проектът на решение да бъде изготвен до 22.02.2021г. и да се докладва на 

заседанието на РИК. 
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6. В работните групи могат да участват и други членове на РИК 16-Пловдив. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

По т.7 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: определяне на график на дежурствата на 

членовете на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 7-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

1.Членовете на Районната избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив следва да осигурят 

ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията - град 

Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, сграда на Общински съвет - Пловдив, за срок 

до 14 дни включително от произвеждане на изборите за народни, при спазване на 

противоепидемичните мерки и следното работно време: от 09.00 часа до 17.00 часа, с 
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изключение на времето, определено за провеждане на заседания на комисията. При 

наличие на обстоятелства, които налагат промяната на административния адрес, в 

който се помещава комисията, дежурствата се полагат на определения с изрично 

решение на РИК адрес. 

2. Дежурствата се осъществяват чрез задължително присъствие на най-малко двама 

членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции от партии. 

3. Дежурните членове на РИК приемат, обработват и отразяват в съответния регистър 

документи, внесени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, граждани, 

жалби и сигнали, като уведомяват съответната работна група, подготвят проекти на 

решения и докладват на председателя постъпилата входяща кореспонденция, като при 

необходимост се извършва актуализация на предварително обявения дневен ред за 

насрочено заседание. 

4. Определя следните официални средства за връзка с РИК: тел.:+359 32 625 556; +359 

32 633 680; факс: +359 32 628 024, e-mail: rik16@cik.bg; 

 

5.Достъпът до работното помещение на комисията се контролира от служителите от 

охраната на сградата на Общински съвет Пловдив, посочена в т.1 от решението, пред 

които членовете на РИК се  легитимират с издадените от Централната избирателна 

комисия удостоверения. 

 

6.След напускане на помещението, същото се заключва и запечатва с хартиена лента, 

на която се полагат печата и подписа на дежурните членове на РИК, а ключът от 

помещението по т.1 се предава на дежурния служител към ОП „Общинска охрана“ – 

Община Пловдив. 

7. Дневният график и дежурните членове на РИК за посочения в т. 1 период се 

отразяват в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

По т.8 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: приемане на „Политика за поверителност и 

защита на личните данни,събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от 

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив при произвеждане на изборите за народни 

представители.  

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
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6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, при 

спазване на специфичните правила, установени в Закона за защита на личните данни и 

Указанията на ЦИК, Районната избирателна комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 8-ЕП 

Пловдив, 16.02.2021г. 

Приема „Политика за поверителност и защита на личните данни,събирани, 

обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия 16 – 

Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители, съгласно 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

Приложение № 1 към Решение № 8 – НС от 16.02.2021 г. на РИК 16 – Пловдив 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,  
СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 – ПЛОВДИВ  
ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

04.04.2021г.  

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл.1.Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент 

(ЕС) 2016/679”). 
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Чл.2. Настоящата Политика на РИК 16-Пловдив има за цел да Ви информира какви 

лични данни се обработват във връзка с произвеждането на изборите за народни 

представители, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети 

лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите 

имат във връзка с обработването на лични данни от РИК 16-Пловдив, съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 

Чл.3. Определения 

1) „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо 

лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); 

физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 

идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по 

един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на 

това физическо лице; 

2) „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с 

лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като 

събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или 

промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или 

комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;  

3) „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 

агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и 

средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това 

обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, 

администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат 

установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; 

4) „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен 

орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на 

администратора; 

5) „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция 

или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета 

страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични 

данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или 

правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези 

данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита 

на данните съобразно целите на обработването; 

6) „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка 

и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Чл. 4 (1) В зависимост от конкретните цели и основания, РИК 16 - Пловдив обработва 

следните видове лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им на: 

1.физически лицата, заети в произвеждането на изборите за народни представители, в 

това число членове на РИК, СИК/ПСИК, застъпници, представители на партиите, 

коалициите и инициативните комитети; 

2.физически лица, податели на жалби и сигнали. 
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(2) Личните данни, събирани и обработвани от РИК 16 - Пловдив са: 

три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, данни по документ за самоличност, в 

това число номер, дата и място на издаване, валидност, издател, адрес, телефон и/или 

адрес на електронната поща за връзка с Вас. 

Чл.5. Цел на обработката 

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за 

защита на личните данни. РИК 16 – Пловдив обработва личните данни, съгласно 

изискванията, постановени в Изборния кодекс и Решенията на ЦИК за следните цели: 

Изпълнение на нормативните изисквания на Изборния кодекс, досежно 

индивидуализиране на лицата, които се назначават за членове на СИК/ПСИК, водене 

на регистри и подлежащите на вписване обстоятелства в тях, регистриране и издаване 

на удостоверения на застъпници. Обработката на лични данни не надхвърля периода, 

необходим за постигането на законните цели. 

Чл. 6. Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат 

разкрити/предоставени личните данни от РИК 16 – Пловдив са компетентните 

държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на 

страната и в съответствие с определеното в него. 

 

Чл.7. РИК 16 – Пловдив ще съхранява личните данни за срока, определен в 

действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани. Когато 

личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, същите 

се заличават или унищожават по друг надежден начин. 

Чл.8. Правата на субектите на данни са: 

- право на достъп до данните и информация за целите на обработването; 

- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни; 

- право на коригиране на личните данни; 

- право на изтриване на личните данни; 

- право на ограничаване обработването на лични данни; 

- право на преносимост на лични данни; 

- право на възражение срещу обработването; 

- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни. 

 

Чл.9. За осигуряване на адекватна защита на данните РИК 16-Пловдив прилага всички 

необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 

2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от 

международните стандарти. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и 

съхранение на лични данни, РИК 16-Пловдив използва допълнителни механизми за 

криптиране и защита. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящата Политика е приета с Решение № 8-НС от 16.02.2021г. на РИК 16 – 

Пловдив.  

§2. Политиката влиза в сила от деня на нейното приемане. 

§3. Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана. За всяка промяна 

ще бъдете уведомени посредством сайта на РИК 16-Пловдив www.rik16.cik.bg) 

§4. За неуредените в настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 
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Контакти 

Можете да се свържете с РИК 16-Пловдив по всички въпроси, касаещи защитата на 

лични данни на: 

- адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 

- тел. тел.: +359 32 625 556;+359 32 633 680 

- факс : +359 32 628 024;  

- e-mail: rik16@cik.bg 

 

 

По т.9 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: определяне броя, функциите и персоналния 

състав на “специалисти-експерти” и “специалисти-технически сътрудници”, които ще 

подпомагат дейността на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив. 

Във връзка с Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК се допуска дейността на 

РИК да бъде подпомагана от 2 специалист-експерти и до 5 технически сътрудници 

за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни 

представители.  

Председателят на комисията  Илиан Иванов предложи да се назначат двама експерти и 

до пет броя специалисти – технически сътрудници към РИК, като експертите да бъдат 

Боян Дачев и Георги Димитров, а за технически сътрудници се предложи да бъдат 

определени Николинка Тодева, Мария Шарланджиева, Избела Ангелова. 

Получените предложения бяха подложени на поименно гласуване и резултатите от него 

са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 
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18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл.63, и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 

1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 9-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

1.      Определя броя на специалистите, които ще подпомагат дейността на Районна 

избирателна комисия 16 – Пловдив и техните функции, както следва:  

 2 броя специалист - експерти към РИК - осигуряват работата, техническата и 

софтуерна поддръжка на видеотехниката, предназначена за излъчване в реално 

време на заседанията на комисията в интернет; осигуряват техническа и 

софтуерна поддръжка на интернет страницата на комисията, отговарят за 

архивиране на заседанията на комисията и за своевременното обявяване 

актовете на комисията по реда на чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс, както и за 

своевременния обмен на тези актове и всички други необходими данни по 

електронен път с информационния масив на Централната избирателна 

комисия. 

  5 броя специалисти - технически сътрудници към РИК - подпомагат дейността 

на Районната избирателна комисия, като оформят технически изготвените от 

членовете на комисията проекти на решения, протоколи, входяща и изходяща 

кореспонденция, отговарят за архивирането и класифицирането на всички 

актове и документи на комисията, както и изпълняват други функции, 

възложени им от председателя на РИК в рамките на неговата компетентност.   

2.      Определя персоналния състав на специалистите по т. 1, както следва:    

 Специалист – експерт към РИК Боян Бонев Дачев, с ЕГН ********** за периода 

от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите при 

възнаграждение, в размер на 780 лв. месечно, определено с Решение № 1991-

НС/05.02.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.1 и точка 10.; 

 Специалист – експерт към РИК Георги Живков Димитров, с ЕГН ********** за 

периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите при 

възнаграждение, в размер на 780 лв. месечно, определено с Решение № 1991-

НС/05.02.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.1. и точка 10; 

 Специалист – технически сътрудник към РИК Николинка Тодева, с ЕГН 

********** за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на 

изборите при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, определено с 

Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 10; 

 Специалист – технически сътрудник към РИК Мария Шарланджиева, с ЕГН 

********** за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на 

изборите при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, определено с 

Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК в частта му по точка 7.2. и точка 10; 

 Специалист – технически сътрудник към РИК Избела Ангелова, с ЕГН 

********** за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на 

изборите при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, определено с 

Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК в частта му по точка 7.2. и точка 10; 
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3. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Областен управител на 

област с административен център-гр. Пловдив - с оглед сключване на 

граждански договори с лицата, посочени в точка 2 от настоящото решение. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна 

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

По т.10 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: Процесуално представителство на РИК 16-

Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс, Районната 

избирателна комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ЕП 

Пловдив, 16.02.2021г. 

Възлага на членовете на РИК 16 - Пловдив: 

Илиан Иванов 
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Наум Китанов 

Радина Петрова 

Калоян Сухоруков 

да представляват Районната избирателна комисия по дела, по които е страна, пред 

Административен съд Пловдив и другите институции. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

По т.11 от дневния ред докладва Илиан Иванов – председател на РИК 16 Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно: приемане на вътрешни правила за входящата 

и изходяща кореспонденция и документация на РИК 16 - Пловдив. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 

18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 11-НС 
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Пловдив, 16.02.2021г. 

1.Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия 16 – 

Пловдив и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в 

Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид 

заявление, предложение, жалба и пр. (в случай, че има нормативно установен такъв) 

със съответния пореден номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в 

деловодния дневник се извършват от всички членове на комисията както и от 

специалист-експертите и специалист-технически сътрудници. 

2.Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна 

избирателна комисия 16 – Пловдив се подписват от председателя и секретаря, и се 

подпечатват с печата на комисията. 

3.При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 ИК. 

 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 

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

В т. Разни членът на РИК Николай Чунчуков предложи да се обсъди адресирането на 

предложение до ЦИК във връзка с опростяване на формата на протокола, който се 

попълва от СИК/ПСИК.  

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Илиан Руменов Иванов ЗА 

2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 

3. Александър Костадинов Пецов  ЗА 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова ЗА 

7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

8. Георги Венциславов Гатев ЗА 

9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 

10. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

11. Владимир Петров Докторов ЗА 

12. Наум Китанов Китанов ЗА 

13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Антон Костадинов Вътов ЗА 

16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 

17. Заприн Господинов Динев ЗА 
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18. Силвия Славчева Петрова ЗА 

19. Димитър Василев Згуров ЗА 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  19 гласа „ЗА” 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия взе следното протоколно: 

Р Е Ш Е Н И Е № 1-НС 

Пловдив, 16.02.2021г. 

 

Да се отправи писмено предложение до ЦИК относно опростяване на формата на 

протокола, който се попълва от СИК/ПСИК.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Илиан Иванов 

СЕКРЕТАР:  

Манка Бабаджанова 
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