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ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 22.02.2021г. 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 15 членове на РИК 

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

Отсъстват Радина Бойчева Петрова, Александър Костадинов Пецов, Мария Христова 

Атанасова и Димитър Василев Згуров. 

На 19.02.21 е постъпило писмо от ЦИК с Вх.н.5 относно условия и ред за ваксинация на 

СИК срещу COVID-19.  На 19.02.2021г. е постъпило писмо от ЦИК с Вх.н. 6 относно 

списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите. На 19.02.2021г. е 

постъпило писмо с Вх. н. 7 от Василка Алексиева относно тарифа за медийни услуги на 

инф. агенция „Фокус“ и радиоверига „Фокус“ . На 19.02.2021г. е постъпила жалба към 

Входящия регистър за жалби и сигнали към РИК-16 с Вх. н. 1 от Костадин Гаров с 

относно билборд на АМ“Тракия“ и публикация със снимка в пловдивски сайт. На 

21.02.2021 е постъпила жалба към Входящ регистър за жалби и сигнали към РИК-16 с 

вх.н.2. от Методи Стойчев относно проблема, свързан със струпване на хора пред 

изборните секции по време на изборния ден.  

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

Последен номер на решение-21-НС 

№ Материали за заседанието: Член  на 

РИК 

1. Разглеждане и произнасяне по жалба, постъпила в РИК от 

Костадин Гаров  

КС 

2. 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  отсъства 

3. Александър Костадинов Пецов  отсъства 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова отсъства 

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 отсъства 

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

присъстващите с  15 гласа „ЗА”. 

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

Предложен бе проект за решение относно: Разглеждане и произнасяне по жалба, 

постъпила в РИК от Костадин Гаров. 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  отсъства 

3. Александър Костадинов Пецов  отсъства 

4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 

5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

6. Мария Христова Атанасова отсъства 

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 отсъства 

 

В резултат на гласуването с пълно  мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 

и на основание чл.31, ал.2 от АПК и във връзка с  чл.72, ал.1, т.29 от ИК и чл.185, 

ал.2 и 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия взе следното:  
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РЕШЕНИЕ № 22-НС 

Пловдив Град, 22.02.2021г. 

 

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 1/19.02.2021 г. от Костадин Гаров, в качеството му на 

координатор  на ПП „НФСБ“ за неправомерно поставен билборд, съдържащ 

неподходящи изображения след разклона на пътен възел „Цалапица – Съединение“. 

В Районна избирателна комисия 16 е постъпил сигнал с вх.№  1/19.02.2021 г. от 

Костадин Гаров, в качеството му на координатор  на ПП „НФСБ“ за неправомерно 

поставен билборд след разклона на пътен възел „Цалапица – Съединение. Твърди се, че 

изображението на билборда е в разрез с разпоредбите на Изборния кодекс и нарушава 

добрите нрави и морал, както и уронва авторитета на личността. Настоява се за 

незабавно сваляне на изображението от билборда, както и за премахването на 

публикация със снимка на рекламното съоръжение в конкретно посочен пловдивски 

сайт. Към сигнала е приложено изображение на визирания в сигнала билборд, както и 

са посочени координати на неговия собственик. 

Районната избирателна комисия, след като разгледа жалбата и се запозна с 

предоставения снимков материал установи, че местонахождението на въпросния 

билборд се намира на територията на Община Родопи, която е в териториалния обхват 

на РИК 17 – Пловдив област, но в имот публична държавна собственост тъй като 

попада в обхвата на трасето на автомагистрала „Тракия“. В този смисъл РИК-16 не е 

нито териториално, нито материално компетентен орган да се произнесе по така 

депозираната жалба.  

До колкото сигналът съдържа искане за отстраняване на снимкови материали и е 

въпрос на произнасяне по същество на жалбата дали сочените в същата имат характера 

на агитационни такива, съгласно разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от ИК, извън периода на 

предизборната кампания същите следва да се отправят към областния управител на 

област Пловдив. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29 във 

връзка с чл. 185, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, РИК 16 Пловдив 

  

Р Е Ш И: 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх.№ 1/19.02.2021 г. от Костадин Гаров, в 

качеството му на координатор  на ПП „НФСБ“ за неправомерно поставен билборд след 

разклона на пътен възел „Цалапица – Съединение“. 

ИЗПРАЩА по компетентност на Областен управител на област Пловдив постъпилата 

в комисията жалба с вх. № 1 от 19.02.2021 г., 10:28 часа от Костадин Гаров – 

координатор на ПП НФСБ за гр. Пловдив. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия 

в срок до три дни от обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Илиан Иванов 

СЕКРЕТАР:  

Манка Бабаджанова 
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