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ПРОТОКОЛ № 4 

 
Днес, 27.02.2021г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание             
на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 14:00             
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.  
 
На 19.02.2021г. е постъпило писмо от Василка Алексиева с Вх. № 7 относно тарифи за               
медийни услуги на информационна агенция „Фокус“ и радио - верига „Фокус“. На            
23.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 8 от радио Сити и Сити ТВ относно условия и                 
ред за предоставяне на време и тарифи на радио Сити и Сити ТВ. На 23.02.2021г. е                
постъпило писмо с Вх. № 9 от ЦИК относно срок за подаване на заявления за гласуване                
чрез подвижни избирателни кутии за лица под карантина. На 23.02.2021г. е постъпило            
писмо с Вх. № 10 от Международен център за парламентарни изследвания относно            
професионален сертификат за разрешаване на изборни конфликти. На 23.02.2021г. е          
постъпило писмо с Вх. № 11 от ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ относно тарифи за             
отразяване на предизборната кампания. На 24.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 12             
от БГ Радио относно тарифи за отразяване на предизборната кампания. На 24.02.2021г.            
е постъпило писмо с Вх. № 13 от ЦИК относно осигуряването на лични предпазни              
средства. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 14 от Район Централен - Община               
Пловдив относно отговор на писмо по препратен сигнал от РИК - 16 Пловдив. На              
25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 15 от Информационно обслужване относно            
информация за публикуване на регистри в ЦИК. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с             
Вх. № 16 от Обединени патриоти - НФСБ, ВМРО и Атака, относно смяна на заместник               
– председател на РИК - 16 Пловдив. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 17 от                 
Издателска къща Марица ЕООД относно рекламна тарифа за отразяване на          
предизборна кампания НС – 2021. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 18 от               
Информационно обслужване относно уточнение за импорта на данни в ЦИК- bg.net. На            
25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 19 от Радио Вероника относно тарифа за              
отразяване на предизборната кампания. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 20             
от Ангелина Топчиева относно информация за броя на избирателите за заявяване на            
лични предпазни средства. На 25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 21 от             
Пловдивски новини относно оферта за отразяване на парламентарните избори. На          
25.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 22 от ЦИК относно уведомление за             
осигуряване на лични предпазни средства. На 26.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. №             
23 от Радио 1 Рок относно информация за условия и цени за платено отразяване на               
предизборната кампания. На 26.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 24 от Комисия по              
досиетата относно предоставяне на списъци с регистрираните кандидати за народни          
представители. На 26.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 25 от РИК 02 относно              
отговор за осигуряване на лични предпазни средства. На 26.02.2021г. е постъпило           
писмо с Вх. № 26 от ЦИК относно удостоверение за назначаване в РИК -16 Пловдив за                
изборите на 04.04.2021г. На 26.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 27 от Община              
Пловдив относно предложение за състава на СИК. . На 26.02.2021г. е постъпило писмо             
с Вх. № 28 от Радио 1 относно тарифи за отразяване на предизборната кампания. На               
27.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 29 от ЦИК относно организационните и             
техническите дейности по осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за            
народни представители на 04 април 2021г. На 27.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. №              
гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 

625 556; 
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30 от ЦИК относно указания за организацията и изпълнението на дейностите по            
предаване и приемане на протоколите на СИК след приключване на гласуването. На            
27.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 31 от Максим Петков относно замени в СИК от                
ОП. На 27.02.2021г. е постъпило писмо с Вх. № 32 от Ники Димов относно нарушаване               
на изборния закон. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 
Последен номер на решение-22-НС 

 
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: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
2 

 

№ Материали за заседанието: Член  
на 

РИК 

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

2. Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на        
територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив 

РП 

3. Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на          
кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в        
диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и          
БНТ в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

РП 

4. Относно регистрация на кандидатски листи МБ, ЦБ 

5. Разни ИИ 

 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
11. Владимир Петров Докторов ЗА 
12. Наум Китанов Китанов ЗА 
13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
14. Райна Емилова Бонева ЗА 
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Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно 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: Сигнал от Златка Пеева за извършване на             
непозволена агитация извън срока на предизборната кампания извършено от коалиция          
от партии „Демократична България”. Поради липсата на предложения и възражения,          
проектът бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както следва: 

 

В резултат на гласуването с пълно  мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 
и  на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29; чл. 185, ал. 2 от ИК, РИК 16 

– ПЛОВДИВ, Районната избирателна комисия взе следното:  
  

РЕШЕНИЕ 
№ 23-НС 

Пловдив Град, 27.02.2021 
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15. Антон Костадинов Вътов ЗА 
16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 
17. Заприн Господинов Динев ЗА 
18. Силвия Славчева Петрова ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
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 ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 
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ОТНОСНО: Сигнал от Златка Пеева за извършване на непозволена агитация извън           
срока на предизборната кампания извършено от коалиция от партии „Демократична          
България”. 

С вх. № 3/26.02.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила               
жалба от госпожа Златка Пеева, в който се съдържа твърдение, че на 25.02.2021г. на              
адрес пл. „Стефан Стамболов“ № 1, гр. Пловдив, се извършва непозволена агитация от             
страна на партията „Демократична България“, като са спирани минаващи граждани с           
цел разговор и рекламна агитация извън срока на предизборната кампания. Към           
сигнала са приложени и 4 бр. цветни снимки.  

След постъпване на сигнала, ръководителят на работната група по разглеждане на           
постъпилите жалби и сигнали, съгласно Решение № 6-НС/16.02.2021г. на РИК 16 е            
разпоредил незабавна проверка на мястото на посочения адрес от членовете на           
комисията Заприн Динев и Александър Пецов, която е констатирала следното: 

В източната част на пл. „Стефан Стамболов“ № 1, по улица „Княз Александър I-ви“              
43-45, гр. Пловдив са били разположени два броя сини на цвят флагове с височина              
приблизително 4.50 м., съдържащи надпис Демократична България, логото на         
коалицията, както и стилизирано изображение на националния флаг. Бил е разположен           
1 бр. рекламно-информационен елемент - масичка с размери приблизително 50х50х100          
см., на която е изобразено наименованието на коалиция „Демократична България“,          
нейното лого, изписана е дата 4 април 2021, надпис „България може много повече“,             
както и надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. От лявата ѝ             
страна е прикрепен декоративен елемент, в тъмно син цвят, с приблизителни размери            
15х250 см., съдържащ надпис „Парламентарни избори 2021“, наименованието на         
коалиция „Демократична България“, а в горната част е монтирано логото на коалицията            
в кръг с приблизителен диаметър 50 см.  

Лицето, което се е намирало зад тази масичка, е раздавало два вида предизборни             
печатни материали, а именно:  

- двустранно цветен флаер с размер А5, предната част на който съдържа текст            
„Законност и модернизация са рецептата за високи доходи и бъдеще на децата            
ни“, наименованието и логото на коалиция „Демократична България“, както и          
логата на трите политически партии в обединението. В долната половина на           
печатното произведение е снимка от протестите пред Министерски съвет през          
лятото на 2020г. На гърба на същото, в 12 точки са изредени изявления касаещи              
различни сфери на обществени отношения под наименование „Приоритети“.  

- Печатно произведение с размер А6, съдържащо залезна снимка на бреговата          
част на парк „Росенец“, като на преден план върху оформена купчина камъни е             
поставен българския флаг. На задната част в монохромен стил е изобразено           
стилизирано подобие на пощенски плик, адресиран „До всеки български         
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гражданин“, с призив „Стани пазител на вота, за да не окрадат гласовете ни,             
както се опитаха да откраднат земята ни!“. Посочена е адрес на Интернет            
страница и безплатен телефонен номер, на които желаещите да се включат в            
тази кампания следва да се записват. 

За да бъде извършена преценка дали е налице нарушение на разпоредбата на чл. 185,              
ал. 1, от Изборния кодекс е необходимо да се даде отговор на въпроса дали описаните               
рекламно-информационни елементи и печатни материали следва да се разглеждат като          
агитационен материал по смисъла на разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК. С оглед                 
легалната дефиниция, „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или неподкрепа на           
кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.          
Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които            
не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.               
Също така, от съществено значение за определянето на характера на описаните           
материали е дали същите са изготвени и разпространени от субектите по чл. 183, ал. 1,               
пред. 1 от ИК. 

Безспорно се установява, че рекламно-информационните елементи и печатни        
материали са изготвени и се разпространяват непосредствено от коалиция от партии           
„Демократична България“, субект по цитираната по-горе разпоредба.   

По отношение на същите не би могло да се приеме, че нямат характера на агитационни,               
тъй като не съдържат изрично формулиран призив за подкрепа или за неподкрепа на             
кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.          
Материалите имат конкретна и ясна насоченост, и внушават подобряване на различни           
аспекти от живота на гражданите при евентуална промяна на управлението,          
респективно - на състава на Народното събрание, с хора, издигнати от визираната            
коалиция от партии. Единият от печатните материали безспорно съдържа апел и то в             
различни насоки – по различни въпроси, касаещи укрепване на правовия ред и            
институциите, реформа на изборния процес, възстановяване на ролята на парламента,          
развитие на човешкия капитал, „демонтиране на сарайския модел“, „България може          
много повече“ и др. От анализа на текстовете се установява, че става въпрос за призив               
за подкрепа на определени политики за напред от страна на коалицията от партии или              
за обещания за определена политика на национално ниво, която може да се реализира             
само ако коалицията от политически партии има властовия ресурс за това. От друга             
страна, снимките използвани върху печатните материали са своеобразна препратка към          
събития за реализирането на които ключов принос претендира да има именно           
въпросната коалиция от партии. На следващо място, с оглед посочения като приоритет            
за отстраняване на политическа партия „ГЕРБ“ от управлението е налице и призив за             
неподкрепа на конкретно посочена политическа партия.  
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С оглед всичко изложено по-горе, независимо от липсата на изрично формулиран           
призив за подкрепа, както в рекламно-информационните елементи, така и в печатните           
материали, следва да се приеме, че в своята цялост те имат агитационен характер. 

Времето посочено в сигнала и на извършената проверка, съотнесено към правилото на            
чл. 185 от ИК означава, че призивът на коалицията от партии „Демократична България“             
се прави темпорално извън конкретно определените рамки на предизборната кампания,          
съгласно чл. 175 от ИК. В този смисъл РИК не е компетентна да се произнася по                
същество по жалби и сигнали за нарушение на забраната за поставяне на агитационни             
материали извън предизборната кампания. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29; чл. 185,                   
ал. 2 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ, 

РЕШИ: 

ИЗПРАЩА на Кмета на Община Пловдив сигнал с вх. № 3/26.02.2021г. в Регистъра на              
жалбите и сигналите на РИК 16, като указва да извърши преценка на изложените             
по-горе факти и обстоятелства за нарушаване разпоредбите на Изборния кодекс и           
предприеме вменените му от закона последващи действия. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 
3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

По т.2 от дневния ред докладва Радина Петрова – заместниик - председател на РИК 16               
Пловдив. 

Предложен бе проект за решение относно:  Назначаване на съставите на секционните           
избирателни комисии на територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив,          
Община Пловдив, при произвеждането на избори за за народни представители на 4            
април 2021 г. 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с 15 гласа „ЗА” и              
на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборен                      
кодекс, както и въз основа на Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК, Решение              
№ 12–НС и Решение № 14-НС от 18.02.2021г. на РИК 16 Пловдив, Районната             
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район взе следното: 

РЕШЕНИЕ  
№ 24-НС 

Пловдив Град, 27. 02. 2021 

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на         
територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив, Община Пловдив, при          
произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборен кодекс (ИК) в Районната              
избирателна комисия 16 – Пловдив е постъпило Предложение с вх.№ 27/26.02.2021 г.            
от г-н Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив (изх. № 2107-22(51)/26.02.2021 г.),             
за назначаване на съставите на СИК на територията на Община Пловдив и            
утвърждаване на списъците на резервните членове, ведно с изискуемите от ИК           
документи, посочени по опис в писмото, включително протокол за проведени          
консултации на дата 22.02.2021 год., от съдържанието на който е видно, че е постигнато              
съгласие между участниците в консултациите - относно определяне на поименния          
състав на секционните избирателни комисии на територията на Шестнадесети изборен          
район – Пловдив, Община Пловдив, включително и за техните ръководства. 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал.                   
1 и чл. 91, ал. 11 от Изборен кодекс, както и въз основа на Решение № 2062-НС от                  
16.02.2021г. на ЦИК, Решение № 12–НС и Решение № 14-НС от 18.02.2021г. на РИК 16               
Пловдив, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район, 

Р Е Ш И: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
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1. Назначава съставите на СИК на територията на Шестнадесети изборен район –           

Пловдив, Община Пловдив - съгласно Приложение № 1 – неразделна част от            
настоящото решение. 

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на          
Шестнадесети изборен район – Пловдив, Община Пловдив - съгласно         
Приложение № 2 – неразделна част от настоящото решение. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на Шестнадесети          
изборен район – Пловдив, Община Пловдив. 

4. Указва, че членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни            
лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

5. Указва, че при изпълнение на функциите си, членовете на СИК не могат да             
носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни          
комитети, както и да провеждат предизборна агитация. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в           
3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

Приложения: 

1. Приложение № 1  
2. Приложение № 2 

По т.3 от дневния ред докладва Радина Петрова – зам. – председател на РИК 16                
Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно: процедура за определяне чрез жребий на 
реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите в диспутите по 
регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни 
представители на 4 април 2021 г. 

 Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 
гласуване и резултатите от него са както следва: 

  

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с 15 гласа „ЗА”             
и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс, във                    
връзка с Решение № 2126-НС от 24.02.2021г на Централната избирателна          
комисия, Районната избирателна комисия взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 25-НС 
Пловдив, 27.02. 2021 г. 

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне  на партиите 
и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и 
БНТ в изборите за народни представители на 4 април 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 № 2126-НС от 24.02.2021г на Централната избирателна комисия,           
РИК 16 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 народни              
представители на 4 април 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-председателя 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“. 
гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 

625 556; 
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4. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа             
наименованието на партия или коалиция, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за             
народни представители на 4 април 2021 г. 

Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за            
регистрация в частта относно наименованието за изписване 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. 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 отразените дата и час на приемане на решенията на районните            
избирателни комисии, с които са регистрирани независимите кандидати. 

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 4           
април 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 РИК 16- Пловдив ще се извърши на 1 март 2021 г. , от 11,00                                 
часа ,  с адрес: град Пловдив, ул. „Аксентий 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. 

  

т.4 от дневния ред докладва Манка Бабаджанова – Секретар на РИК 16 Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно регистрация на кандидатски листи на партия            
„Движение на непартийните кандидати“ за участие в изборите за народни          
представители на 04.04.2021г. докладва Манка Бабаджанова – Секретар на РИК 16           
Пловдив. 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с 15 гласа „ЗА”             
и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                 
избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив взе следното  

РЕШЕНИЕ 
№ 26–НС 

Пловдив Град, 27.02.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 
КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

Постъпило е предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за          
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени            
на 04.04.2021 г., подписано от Борислав Христов Филипов – пълномощник на политическата            
партия. Към предложението са приложени: 2 /два/ бр. заявления-декларации от кандидатите по           
образец (Приложение № 67 от изборните книжа); решение № 2091-НС/17.02.2021г. на ЦИК            
относно регистрация на политическата партия. Предложението е по утвърдения образец          
(Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под               
входящ № 1 на 26.02.2021 г. в 09: 30 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските                 
листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС              
от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 2 /двама/ кандидати за участие в изборите             
за народни представители, насрочени на 04.04.2021г. 

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              
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са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на партия              
„ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни          
представители на 04.04.2021г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255                 
от ИК, Районната избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив, 

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „ДВИЖЕНИЕ НА        
НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни        
представители на 04.04.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение №          
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по         
образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му. 

т.4 от дневния ред докладва Цеца Бресковска – член на РИК 16 Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно регистрация на кандидатски листи на партия            
„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на           
04.04.2021г. докладва Цеца Бресковска – член на РИК 16 Пловдив. 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№  Три имена ЕГН  
1 Борислав Христов Филипов **********  
2 Симеон Николов Нейчев **********  

 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
11. Владимир Петров Докторов ЗА 
12. Наум Китанов Китанов ЗА 
13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
14. Райна Емилова Бонева ЗА 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 
и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т.8, чл. 255 от ИК, Районната 

избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив взе следното 
 

РЕШЕНИЕ №  –27 НС 
Пловдив Град,27.02.2021 

 
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ИМА ТАКЪВ          
НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.202 г. 
Постъпило е предложение от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за          
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители,           
насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Николина Иванова Деспотова – пълномощник           
на политическата партия. Към предложението са приложени: 15 /петнадесет/ бр.         
заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 67 от изборните          
книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните           
книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 2 на              
27.02.2021 г. в 09:35 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за              
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от             
изборните книжа).  
Предлага се регистрирането на 15 /петнадесет/ кандидати за участие в изборите за           
народни представители, насрочени на 04.04.2021г. 
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 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
партия ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на            
04.04.2021г. 
Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1,                 
т.8, чл. 255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив, 
                                                                          РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „ИМА        
ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021           
г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение №          
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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15. Антон Костадинов Вътов ЗА 
16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 
17. Заприн Господинов Динев ЗА 
18. Силвия Славчева Петрова ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

№ по  
ред 

Трите  имена ЕГН  
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0. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по         
образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му. 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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1 Тошко Йорданов  
Хаджитодоров 

*********
* 

 

2 Антоанета Андонова Стефанова *********
* 

 

3 Теодора Маргаритова Пенева *********
* 

 

4 Манол Николов Манолов *********
* 

 

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

 

6 Надя Георгиева Пандилова *********
* 

 

7 Габриела Иванова Динева *********
* 

 

8 Ивайло Димов Димов *********
* 

 

9 Костадин Илиев Илиев *********
* 

 

10 Ради Минчев Иванов *********
* 

 

11 Любомир Василев Апостолов *********
* 

 

22 Светослав Жоров Лавчиев ********** 

13 Красимир Димчев Дончев ********** 

14 Димитър Станчев Станчев ********** 

15 Йордан Василев Ангелов ********** 
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т.4 от дневния ред докладва Манка Бабаджанова – Секретар на РИК 16 Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно регистрация на кандидатски листи на партия            
„НАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. докладва           
Манка Бабаджанова - секретар на РИК 16 Пловдив. 
 

 
В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с 15 гласа „ЗА”             
и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                 
избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив взе следното 
  

РЕШЕНИЕ 
№  – 28 НС 

Пловдив Град, 27.02.2021 
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „НАЦИЯ“ за          
участие в изборите за народни представители на 04.04.202 г. 
Постъпило е предложение от политическа партия „НАЦИЯ“ за регистриране на          
кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на           
04.04.2021 г., подписано от Антон Костов Дабевски – пълномощник на политическата           
партия. Към предложението е приложено: 1 /един/ бр. заявление-декларация от         
кандидата по образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по            
утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в           
законоустановения срок и е заведено под входящ № 3 на 27.02.2021 г. в 10:00 часа във                
входящия регистър на РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни             
представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа).  

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
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 ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 
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Предлага се регистрирането на 1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни            
представители, насрочени на 04.04.2021г. 
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 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
партия ПП„Нация“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. 
Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив, 
                                                                          РЕШИ: 

3. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „НАЦИЯ“ за        
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

4. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение №          
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

1. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по         
образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му. 
 

т.4 от дневния ред докладва Манка Бабаджанова – Секретар на РИК 16 Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно регистрация на кандидатски листи на партия            
„ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на          
04.04.2021г. докладва Манка Бабаджанова - секретар на РИК 16 Пловдив. 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
16 

 

№ по  
ред 

Три имена ЕГН  

1 Валентин Василев  
Василев 

*********
* 

 

 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 
и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив взе следното 

Решение №  –29 НС 
Пловдив Град, 27.02.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за          
участие в изборите за народни представители на 04.04.202 г. 
Постъпило е предложение от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за регистриране на          
кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на           
04.04.2021 г., подписано от Владимир Луканов Мартинов – пълномощник на          
политическата партия. Към предложението е приложено: 4 /четири/ бр.        
заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 67 от изборните          
книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните           
книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 4 на              
27.02.2021 г. в 11:40 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за              
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от             
изборните книжа).  
Предлага се регистрирането на 1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни            
представители, насрочени на 04.04.2021г. 
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 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
партия “ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на            
04.04.2021г. 
Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 ИР – Пловдив, 
                                                                          РЕШИ: 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“         
за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

5. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение №          
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 
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10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
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 ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

№ по  
ред 

Трите имена ЕГН  
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2. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по         
образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му. 
 

т.4 от дневния ред докладва Манка Бабаджанова – Секретар на РИК 16 Пловдив. 
Предложен бе проект за решение относно регистрация на кандидатски листи на партия            
„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за участие в изборите за          
народни представители на 04.04.2021г. докладва Манка Бабаджанова - секретар на РИК           
16 Пловдив. 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 
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1 Христо Василев Ламбрев *********
* 

 

2 Атанас Тодоров Гарфалски *********
* 

 

3 Валери Кирилов Славчев *********
* 

 

4 Александра Христова  
Ламбрева 

*********
* 

 

 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 ОТСЪСТВА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев ЗА 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев ОТСЪСТВА 
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 ОТСЪСТВА 
19. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 
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В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 
и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната 
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното 

  

РЕШЕНИЕ № 30-НС 
Пловдив, 27.02.2021 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на партия „БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“  в изборите за народни представители на 4 
април 2021 г. 

 

Постъпило е предложение от партия „партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО        
ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за             
народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., подписано от Александър           
Червенков – пълномощник на Георги Георгиев – председател и представляващ          
политическата партия.  

Към предложението са приложени: 11 /единадесет/ бр. заявления-декларации от        
кандидатите по образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по            
утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в           
законоустановения срок и е заведено под входящ № 5 на 27.02.2021 г. в 13:20 часа във                
входящия регистър на РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни             
представители на 4.04.2021 г. (Приложение № 69 от изборните книжа).  

Предлага се регистрирането на 11 /единадесет/ кандидати за участие в изборите за           
народни представители, насрочени на 04.04.2021 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 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за участие в изборите за           
народни представители на 4.04.2021 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, 
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 
Пловдив, 

 

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „БЪЛГАРСКО       
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за участие в изборите за народни          
представители на 4.04.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение №          
71-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по         
образец (Приложение № 72-НС от изборните книжа). 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в           
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред  Заседанието бе закрито в 15:03 часа. 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Илиан Иванов 

СЕКРЕТАР:  
Манка Бабаджанова 
 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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Кандидат Три имена ЕГН 

1 Александър Антонов Червенков ********** 

2 Методи Живков Стоянов ********** 

3 Станю Николов Симеонов ********** 
4 Красимир Николов Гешев ********** 
5 Малинка Димитрова Несторова ********** 
6 Павлина Георгиева Луканова ********** 

7 Андрей Димитров Калоферов ********** 

8 Христо Георгиев Йовчев ********** 

9 Димитър Милков Аврамов ********** 

10 Христо Ташев Христов ********** 

11 Атанас Георгиев Танев ********** 
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