РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 ПЛОВДИВ
ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 15.08.2022 г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание
на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри 18:00 часа
от председателя на комисията – г-н Калоян Сухоруков. Беше извършена поименна
проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 15 членове на РИК 16-Пловдив
и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват: Димитър
Згуров и Ангел Първановски
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 КС
– Пловдив.

2.

Проект на решение относно определяне на адрес, телефони за КС
контакт и приемно време на Районна избирателна комисия 16 –
Пловдив.

3.

Проект на решение относно реда за свикване на заседания и КС
начина на приемане на решения и обявяването им от РИК 16Пловдив в изборите за народни представители.
Проект на решение относно маркиране на печатите на РИК 16 – КС
Пловдив.

4.
5.

Проект на решение относно приемане на Политика за КС
поверителност и защита на личните данни, събирани,
обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна
избирателна комисия 16 – Пловдив.

6.

Проект на решение за определяне на говорител на РИК 16 – КС
Пловдив

7.

Проект на решение относно определяне на график на дежурствата КС
на членовете на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив.
Проект на решение относно създаване на работни групи на КС
Районна избирателна комисия 16 – Пловдив и разпределение на
членовете на комисията по райони.
Проект на решение относно определяне броя, функциите и КС
персоналния състав на “специалисти-експерти” и “специалиститехнически сътрудници”, които ще подпомагат дейността на
Районна избирателна комисия 16 – Пловдив.

8.

9.
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10.

11.
12.

13.

14

15
16

17

18.

19.

20.

Проект на решение относно подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните
регистри от Районна избирателна комисия 16 – Пловдив.
Проект на решение относно процесуалното представителство на
РИК 16-Пловдив.
Проект на решение относно приемане на вътрешни правила за
входящата и изходяща кореспонденция и документация на РИК
16 - Пловдив.
Проект на решение относно утвърждаване на образци на
указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на
отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и
представители на партии, коалиции и инициативни комитети.
Проект на решение относно определяне на срок, условия и ред за
подаване на документи за регистрация на кандидатите за
народни представители.
Проект на решение относно определяне на реда и срока за
регистрация на инициативни комитети.
Проект на решение относно реда за разглеждане на жалби и
сигнали, подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях
решения и определяне на ред за комплектуване на преписките по
жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на
изборите за народни представители.
Проект на решение относно формиране и утвърждаване на
единните номера на избирателните секции и определяне броя на
членовете на секционните избирателни комисии в изборния район
на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район –
Пловдив.
Определяне на членове на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят
предаване на избирателни списъци на териториалното звено на
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване”- Пловдив от произвеждането на избори за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
Определяне на членове на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район-Пловдив за предаване на областната
администрация-Пловдив
на
екземпляри
от
приемопредавателните протоколи и оригиналите на сгрешените
секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по
чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите
за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Разни

КС
КС
ИП
ИП

ИП
ИП
ИП

ИП

ИП

ИП

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

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 ПЛОВДИВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, прие така предложения дневен ред.
По т.1 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Номерацията на решенията на РИК 16 –
Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 16 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 1 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на номерацията на решенията на РИК 16 – Пловдив при
произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Шестнадесети район – Пловдив,
Р Е Ш И:
Взетите от Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив
решения, при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022
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”.
Решенията на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив започват от номер едно.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.2 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на адрес, телефони за контакт и
приемно време на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022г.
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Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, взе следното:
РЕШЕНИЕ № 2 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна
избирателна комисия 16 - Пловдив при произвеждане на изборите за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Шестнадесети район – Пловдив,
Р Е Ш И:
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.
Приемното време на комисията е: всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.
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Адресът да се оповести чрез публикуване на интернет страницата на РИК 16-Пловдив и
ЦИК.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.3 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе 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 в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, взе следното:
РЕШЕНИЕ № 3 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на реда за свикване на заседания на Районна избирателна
комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, начин на приемане на решенията на
комисията и тяхното обявяване.
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На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район – Пловдив,
Р Е Ш И:
I. Определя ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на
Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив:
1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета
от членовете ѝ. 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, респ. 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.
5. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината
от членовете ѝ. 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, които 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, които 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
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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. Определя начинa на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия
в Шестнадесети изборен район – 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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1. 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)
2. 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;
3. 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. Срокът за
обжалване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред
обявяване/публикуване.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.4 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Маркиране на печатите на РИК 16 – Пловдив
в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА

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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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 4 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на начина за маркиране на печатите на Районната избирателна
комисия в Шестнадесети изборен район–Пловдив.
На основание чл. 64, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 1219- НС от
10.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район–
Пловдив,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ председателят на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район – Пловдив – Калоян Сухоруков и Минка Сърнешка – секретар на комисията да
маркират по уникален начин печатите (2/два/ бр.) на РИК 16-Пловдив, за което да се
състави протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три)
отпечатъка от всеки от маркираните печати.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.5 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе 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 в изборите за народни представители на 02
октомври 2022 г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
Членове на РИК

Гласуване

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 5 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.

ОТНОСНО: Приемане на „Политика за поверителност и защита на личните данни,
събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна
комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, при произвеждане на изборите за
народни представители на 02 октомври 2022 г.
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 в Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Р Е Ш И:

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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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 обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.6 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на говорител на РИК 16 –
Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 6 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.

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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ОТНОСНО: Определяне на говорители на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район – Пловдив.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ взаимодействието с медиите от страна на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район - Пловдив да се осъществява от председателя на комисията
– Калоян Сухоруков или от нейния говорител, при отсъствие на председателя;
ОПРЕДЕЛЯ при отсъствие на председателя, както и във всеки конкретен случай по
негова преценка, решенията на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район - Пловдив да бъдат оповестявани от Стоян Мемцов или Минка Сърнешка, в
качеството им на говорители на РИК 16 - Пловдив, които да дават изявления във връзка
с работата на комисията и с оповестяване на нейните решения.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.7 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на график на дежурствата на
членовете на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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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16.
17.

Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 7 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на график на дежурствата на членовете на Районна
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Р Е Ш И:
1. Членовете на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район –
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 представители, при спазване на противоепидемичните
мерки, при следното работно време: от 09.00 часа до 17.00 часа, с 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 предварително утвърден график от
председателя на РИК 16-Пловдив.
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.: 032/625 556,
032/628 024, факс 032/633 680, 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
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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 дежурния/те членове на РИК, а
ключът от помещението по т. 1 се предава на дежурния служител към ОП
„Общинска охрана“ – Община Пловдив.
7. Приема дневен график на дежурните членове на РИК, технически сътрудници и
експерт-специалисти за периода по т. 1.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.8 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Създаване на работни групи на Районна
избирателна комисия 16 – Пловдив и разпределение на членовете на комисията по
райони в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
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16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 8 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.

ОТНОСНО: Създаване на работни групи на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район–Пловдив и разпределение на членовете на комисията по
административни райони.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисияШестнадесети район – Пловдив,
Р Е Ш И:
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:
- Сердар Чалъшкан
- Антон Вътов
- Стоян Мемцов
- Йордан Ангелов
1.2. За район „Източен" създава работна група в състав:
- Сюрия Дене
- Румен Георгиев
1.3. За район „Западен" създава работна група в състав:
- Димитър Згуров
- Тодор Анчев
1.4. За район „Северен" създава работна група в състав:
- Мария Шарланджиева
- Васил Петров
- Виолета Константинова
1.5. За район „Южен" създава работна група в състав:
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- Изабела Петкова
- Минка Сърнешка
- Стефка Бангова
1.6. За район „Тракия" създава работна група в състав:
- Ангел Първановски
- Станислава Колева
Определените по т. 1 работни групи следят за правилното и законосъобразно протичане
на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври
2022 г. 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.
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 на ЦИК № 62 от 4 април 2019 г. относно реда за разглеждане на жалби
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и сигнали, подадени до районната избирателна комисия и Централната избирателна
комисия, с ръководители Калоян Сухоруков и Изабела Петкова, и членове:
- Мария Шарланджиева
- Антон Вътов
- Димитър Згуров
- Васил Петров
- Виолета Константинова
- Йордан Ангелов
- Минка Сърнешка
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, с
ръководители Румен Георгиев и Стефка Бангова, и членове:
- Тодор Анчев
- Минка Сърнешка
- Сердар Чалъшкан
- Ангел Първановски
5. Създава работна група, която да извърши разпределението на местата в СИК/ПСИК и
техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината и
районите с ръководители Мария Шарланджиева и Станислава Колева, и членове:
- Васил Петров
- Изабела Петкова
- Димитър Згуров
- Минка Сърнешка
- Виолета Константинова
5.1. Възлага на работната група по т. 5 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 §
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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.
6. Създава работна група по организационно-техническите въпроси, воденето и
обявяването на публичния регистър на регистрирането на кандидатски листи по партии,
коалиции и инициативни комитети, с ръководители Димитър Згуров и Минка Сърнешка
и членове:
- Калоян Сухоруков
- Ангел Първановски
- Тодор Анчев
- Сердар Чалъшкан
- Йордан Ангелов
В работните групи могат да участват и други членове на РИК 16-Пловдив.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.9 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе 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 в изборите за
народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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14.
15.
16.
17.

Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 9 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО Определяне броя, функциите и персоналния състав на “специалистиексперти” и “специалисти-технически сътрудници”, които ще подпомагат дейността на
Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив при
произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 63 и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1200НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район
– Пловдив,
Р Е Ш И:
1. Определя броя на специалистите, които ще подпомагат дейността на Районна
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив и техните
функции, както следва:
3 /три/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 или
подпомагат дейността на членовете на РИК по възлагане от председателя на РИК 16.
5 /пет/ 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.
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2. Определя персоналния състав на специалистите по т. 1, както следва:
Специалист – експерт към РИК Боян Дачев, с ЕГН ********** за периода от
назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври 2022 г., при
възнаграждение, в размер на 850 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.1;
Специалист – експерт към РИК Георги Димитров, с ЕГН ********** за периода от
назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври 2022 г., при
възнаграждение, в размер на 850 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.1;
Специалист – експерт към РИК Мариета Атанасова, с ЕГН ********** за периода от
назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври 2022 г., при
възнаграждение, в размер на 850 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.1;
Специалист – технически сътрудник към РИК Петя Батинкова, с ЕГН ********** за
периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври
2022 г., при възнаграждение, в размер на 640 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.2;
Специалист – технически сътрудник към РИК Изабела Ангелова, с ЕГН ********** за
периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври
2022 г., при възнаграждение, в размер на 640 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.2;
Специалист – технически сътрудник към РИК Станислава Михайлова, с ЕГН **********
за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16
октомври 2022 г., при възнаграждение, в размер на 640 лв. месечно, определено с
Решение № 1200-НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.2;
Специалист – технически сътрудник към РИК Яна Христова, с ЕГН ********** за
периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите - 16 октомври
2022 г., при възнаграждение, в размер на 640 лв. месечно, определено с Решение № 1200НС/02.08.2022г. на ЦИК в частта му по точка 7.2;
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 обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.10 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
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Предложен бе проект на решение относно: Подлежащите на вписване обстоятелства и
реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия
16 – Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 10 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и
поддържане на публичните регистри в РИК 16 - Пловдив при произвеждане на изборите
за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, 8, 16 и 21 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс РИК 16 Пловдив,
Р Е Ш И:
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1. При произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. РИК
16- Пловдив води публични регистри и списък за публикуване, както следва:
1.1. публичен регистър на инициативните комитети;
1.2. публичен регистър на кандидатските листи;
1.3. публичен регистър на застъпниците;
1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите;
1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните
комитети за публикуване.
2. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на съответната РИК.
3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва:
За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 57НС от изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила
на решението за регистрация на инициативния комитет.
За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно
Приложение № 64-НС от изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно
след влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.
За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 47-НС от
изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка
регистрация на застъпници и заместващи застъпници.
За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени
с Решение № 1214-НС от 05.08.2022 г. Подлежащите на вписване обстоятелства
се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след
взетите по тях решения.

4. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните
комитети за публикуване се вписват обстоятелствата, съдържащи се в
приложение към решение на ЦИК относно условията и реда за участие на
представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Вписванията се
извършват незабавно след приемане от РИК 16 - Пловдив на първи или последващ
списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.11 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
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Предложен бе проект на решение относно: Процесуалното представителство на РИК 16Пловдив.в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 11 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на лицата, осигуряващи процесуално представителство на
Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс, Районната избирателна
комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Р Е Ш И:
Възлага на членовете на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район –
Пловдив:
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Калоян Сухоруков
Стоян Мемцов
Васил Петров
Димитър Згуров
Румен Георгиев
да представляват Районната избирателна комисия по дела, по които е страна, след
оправомощаване от председателя на РИК 16 пред Административен съд - Пловдив и
други институции.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.12 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Приемане на вътрешни правила за входящата
и изходяща кореспонденция и документация на РИК 16 – Пловдив в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 12 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция
на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив документация
при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Р Е Ш И:
Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия 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 специалисттехнически сътрудници.
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.
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 обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.13 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Утвърждаване на образци на указателни
табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници,
наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети
в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков

Гласуване
ЗА
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 13 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК,
образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители
на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1205-НС/04.08.2022г.
на ЦИК, РИК 16- Пловдив,
Р Е Ш И:
І. Общи положения
При произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. се
съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².
Застъпниците на кандидатски листи, наблюдателите, представителите на партии,
коалиции и инициативни комитети и анкетьорите в изборите за народни представители
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носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение
образец.
ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла
Информационно табло на РИК
3.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване
на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.
3.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100
см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.
Информационни табла и табели на СИК
4.1. Всяка СИК съставя информационни табла в изборите за народни представители и ги
оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното
помещение и в кабината/те за гласуване.
4.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери
100 см в широчина и 70 см във височина:
– секционната избирателна комисия обявява всички решения;
– образец от бюлетината за гласуване поотделно за всеки вид избор;
– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или
„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;
– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и
номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, за всеки вид избор;
– табло с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат
от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал,
пишещ със син цвят, за изборите за народни представители;
– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор;
– телефони за връзка с РИК.
4.3. В кабината/те за гласуване:
– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или
„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;
– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и
номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, за всеки вид избор;
– табло с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат
от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал,
пишещ със син цвят, за изборите за народни представители.
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4.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата
информация при произвеждане на изборите за народни представители, СИК оформя
допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.
Указателни табели
5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите
в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват
номерата на секциите и етажът, на който се намират.
5.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в
широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на
секциите на съответния етаж.
5.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина
20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и
отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.
5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други
обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със
затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено
зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с
размери в широчина 50 см и във височина 30 см.
5.5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на
избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с
минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се
отбелязва допълнителното предназначение на секцията.
III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи,
наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети
При произвеждане на изборите за народни представители, застъпниците на кандидатски
листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни
знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя
информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен
цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.
При произвеждане на изборите за народни представители, наблюдателите в изборния ден
носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В
баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с
главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.
При произвеждане на изборите за народни представители, анкетьорите са длъжни да
носят в изборния ден обозначителни знаци, бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм
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във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял
картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.
При произвеждане на изборите за народни представители, представителите на партии,
коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с
размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна
табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано
„ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“ и
„ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.
Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431
ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят
отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от
избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може
да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.
Решението на РИК не подлежи на обжалване.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.14 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на срок, условия и ред за
подаване на документи за регистрация на кандидатите за народни представители в
изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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16.
17.

Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 14 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за
регистрация на кандидатите за народни представители за участие в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №
1229-НС/11.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия,
Р Е Ш И:
I. Право да бъдат избирани
1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който
отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:
- да няма друго гражданство;
- да е навършил 21 години към изборния ден включително (2 октомври 2022 г.);
- да не е поставен под запрещение;
- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.
ІІ. Издигане на кандидати
2. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната
избирателна комисия партии и коалиции, както и регистрирани в съответната районна
избирателна комисия инициативни комитети за издигане на независими кандидати.
3. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от
въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР,
Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция
„Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална
сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е
забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите
като независими кандидати.
ІІІ. Кандидатски листи. Правила при регистрацията
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4. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни
комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен
многомандатен изборен район.
6. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да
надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.
7. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от
една партия или коалиция най-много в два изборни района.
8. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим
кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.
9. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране
само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато
независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен
район, действителна е първата по време регистрация.
10. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една
партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време
регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два
изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
11. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия,
коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или
придружител.
ІV. Документи и срок за регистрация
12. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните
комитети се извършва в Районната избирателна комисия, която незабавно след
назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го
обявява на публично място и на интернет страницата си.
Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за
народни представители е 17.00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни
преди изборния ден).
13. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след
представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния
граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители
(Приложение № 59-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата,
представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.
Към предложението партията или коалицията прилага:
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а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да
бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по
чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране
само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3
ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа);
б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията
пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени
лица.
14. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се
извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената,
единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител
(Приложение № 60-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето,
представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:
а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис
на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на
територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.
Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС от
изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил
подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като
администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен
носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на
представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение №
1208-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в
списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически
носител.
б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен
да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията
по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране
само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на
изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 61-НС от изборните книжа).
15. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т. 14, буква „а“ в
структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД
„ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 04.09.2022 г. (27 дни преди
изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в
два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се
съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка
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на списъците по т. 14, буква „а“ е определен с Решение № 1209-НС от 4 август 2022 г.
на ЦИК.
16. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 04.09.2022 г. (27 дни преди
изборния ден) установява резултата за списъка по т. 14, буква „а“ въз основа на
извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен
комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат
за представения от инициативния комитет списък.

17. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност
на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 14, буква „а“ по единен
граждански номер, както и на безплатен телефонен номер.
V. Регистри и удостоверения
18. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на
РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 63-НС от изборните
книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването
на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК.
19. За регистрацията на всяка кандидатска листа РИК приема отделно решение.
Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители
(Приложение № 64-НС от изборните книжа).
20. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати за
народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.
21. РИК издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител
(Приложение № 65-НС от изборните книжа).
VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация
22. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите
дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни
представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно
указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не
бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.
23. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията
на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията
може не по-късно от 01.09.2022 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за
регистриране друг кандидат.
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24. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или
коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не покъсно от 01.09.2021 г. (30 дни преди изборния ден).
25. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или
коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията
или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 24.09.2021 г. (7 дни
преди изборния ден).
26. В случаите по т. 23, 24 или 25 новият кандидат по предложение на партията или
коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във
втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
27. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже
след 01.09.2022 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава
незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи
върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване
срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.
VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване
28. Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой
избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на
инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на
РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
29. Решението на РИК може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването
му по реда на чл. 73 ИК.
30. Централната избирателна комисия установява и обявява за недействителни
регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 ИК. Решението се обявява
незабавно и се уведомяват РИК и съответните кандидати, партии, коалиции и
инициативни комитети.
31. Решенията на ЦИК може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.
VІІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност
32. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите
кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на
Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и
задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
33. От деня на регистрацията им до обявяване на резултатите от изборите регистрираните
кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за
извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, въз основа на
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мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение
за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.
34. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се
прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните
кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на
регистрация.
ІХ. Отпуск на регистрираните кандидати
35. Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема
служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой
избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията
до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министърпредседателя,
заместник
министър-председателите,
министрите,
народните
представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия
продължават и след регистрацията им като кандидати.
36. Отпускът по т. 35 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай
на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на
заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.15 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на реда и срока за регистрация
на инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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13.
14.
15.
16.
17.

Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 15 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на реда и срока за регистрация на инициативни комитети в
Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район Пловдив за участие в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, т. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1227НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район – Пловдив,
Р Е Ш И:
І. Общи положения
1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на
територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за
народни представители.
ІІ. Депозит за участие в изборите
2. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят
безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска
народна банка.
БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1
BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03
Банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК.
3. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните
резултати от изборите за народни представители с решение възстановява депозита на
инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко
от една четвърт от районната избирателна квота.
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IIІ. Регистрация на инициативните комитети
4. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен
комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на
изборния район.
5. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го
представлява.
7. Инициативният комитет се регистрира в РИК, като представя заявление за
регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове
на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди
изборния ден).
8. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния
комитет.
9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:
а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на
инициативния комитет;
б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен
представител;
в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.
10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:
а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето,
което да го представлява;
б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен
носител;
в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния
комитет;
г) декларация по образец (Приложение № 55-НС от изборните книжа), подписана от
всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че
няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на
независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
д) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;
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е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;
ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
11. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените
към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или
несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но
не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.08.2022 г. В случай че непълнотите или
несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.
12. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.
Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.
Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно
регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за
регистрация е изтекъл, но не по-късно от 30.08.2022 г. (32 дни преди изборния ден).
IV. Уведомяване на Централната избирателна комисия
13. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на
инициативните комитети изпращат на ЦИК:
а) списък на регистрираните инициативни комитети;
б) информация за заличените инициативни комитети.
V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет
14. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие
в изборите не по-късно от 30.08.2021 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се
извършва чрез заявление до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния
комитет (Приложение № 54-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага
решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.
15. Районната избирателна комисия приема решение за заличаване на регистрацията и за
възстановяване на внесения от съответния инициативен комитет депозит.
16. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в
сила на решението на РИК по т. 15.
VI. Срок за регистрация
17. Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение,
с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните
комитети за участие в изборите за народни представители.
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Приемането на документите се извършва всеки календарен ден, като крайният срок е
17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).
18. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение.
Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в
изборите за народни представители (Приложение № 56-НС от изборните книжа) и в
публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 57-НС от изборните
книжа).
19. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на
инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение №
58-НС от изборните книжа).
20. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК с изключение на
посочените в т. 10, буква „в“ от настоящото решение.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.16 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: реда за разглеждане на жалби и сигнали,
подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за
комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при
произвеждане на изборите за народни представители в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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15.
16.
17.

Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 16 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК
16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за комплектуване на
преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на изборите
за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 73 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 62/04.04.2019 г. и
Решение № 1214/05.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия,
Р Е Ш И:
1. Решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, могат
да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна
комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Районна
избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, потвърдено с решение на
Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2
от Административно-процесуалния кодекс пред тричленен състав на
административния съд по местонахождение на съответната районната
избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната
избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен
район Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване
на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на
Общински съвет Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на
Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, на адрес:
rik16@cik.bg.
3. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и
сканирани, както и да съдържат три имена на подател, единен граждански номер,
постоянен или настоящ адрес (ако настоящият се различава), заявен адрес за
кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес. Районна избирателна
комисия 16 изборен район Пловдив е длъжна да извърши проверка на
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самоличността на подателя. На основание чл. 111, ал. 4 от АПК, не се образуват
производства по анонимни сигнали.
4. Регистрираните документи се предават на председателя на Районна избирателна
комисия 16 изборен район Пловдив или на ръководителите на работната група по
жалбите и сигналите, които се разпределят на член/членове на Районна
избирателна комисия, респективно на работната група за доклад на заседание на
комисията.
5. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали:
5.1. Членът/членовете на Районна избирателна комисия, на когото/които са
разпределени жалбата или сигнала, следва да ги в тридневен срок от постъпването ѝм.
5.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на
реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези
случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.
5.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или
сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.
5.4. Когато членът на Районната избирателна комисия – 16 изборен район – Пловдив
установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по електронна
поща, телефон или на адрес с писмо), с указание за отстраняване в тридневен срок. След
отстраняване на нередовностите членът на Районната избирателна комисия –докладва
жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект
за решение.
5.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се
произнася с решение, а само да предприеме действия - указания, проверка и т.н.,
комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.
5.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс, комисията може да реши жалбата или сигналът да
останат за сведение.
5.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи,
произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването
на преписката.
5.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в
тридневен срок.
6. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от
постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет
от Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив ред.
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7. В Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив се поддържа
електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на
личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на
електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията,
постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по
жалбите срещу решения на РИК.
8. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу
решенията Комисията:
8.1.При постъпване на жалба срещу решение на Районна избирателна комисия 16
изборен район Пловдив, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия
регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият
номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху
самата жалба и върху копието на жалбоподателя.
8.2. Член на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив отбелязва
жалбата и в електронния регистър.
8.3. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува
с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.
8.4. Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на
електронната поща на Централната избирателна комисия – cik@cik.bg. Едновременно с
това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с
придружително писмо.
8.5.Към жалбата се прилагат:
- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.
- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното
място за обявяване решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район
Пловдив и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било
обявено на таблото на Районната избирателна комисия, както и на коя дата и в колко часа
е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие на
разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания
екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са
присъствали на заседанието на Районната избирателна комисия 16 изборен район
Пловдив, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са
гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от
протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на Районната избирателна
комисия. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола,
подписано от председател и секретар.
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- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.
- Приложените към жалбата документи.
- Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления,
молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително
събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.
8.6. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат
копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния
регистър с направените в него вписвания.
8.7. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително
изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите
срещу решенията на РИК.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.17 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: формиране и утвърждаване на единните
номера на избирателните секции и определяне броя на членовете на секционните
избирателни комисии в изборния район на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври
2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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16.
17.

Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 17 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции
и определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително
председател, заместник председател и секретар в изборния район на Районна
избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1203- НС/04.08.2022г.
на ЦИК, както и Заповед № 22-ОА-1815/09.08.2022г. на кмета на Община Пловдив, РИК
16- Пловдив,
Р Е Ш И:
I.

Формира единна номерация на избирателните секции в Шестнадесети изборен
район – Пловдив, за президент и вицепрезидент на републиката и народни
представители на 02 октомври 2022 г, като единния номер на всяка избирателна
секция се състои от 9 цифри, групирани във вида АА ВВ СС ХХХ, където:
1. АА е номерът на изборния район, а именно: район 16– Пловдив;
2. ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ, за община
Пловдив 22;
3. СС е номерът на административния район от район 16– Пловдив, съгласно
ЕКАТТЕ:
4. 01 – за район „Централен“ ; 02 – за район „Източен“ ; 03 – за район „Западен“ ; 04
– за район „Северен“ ; 05 – за район „Южен“ ; 06 – за район „Тракия“.
5. ХХХ е номерът на секцията в административния район.
6. Утвърждава единните номера на избирателни секции в изборен район 16 –
Пловдив, както следва:

№ на
адм. район

наименование на
административен район

номера на избирателните
секции

общ
брой секции
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01

ЦЕНТРАЛЕН

от № 162201001
до № 162201100

100

02

ИЗТОЧЕН

от № 162202001
до № 162202070

70

03

ЗАПАДЕН

от № 162203001
до № 162203047

47

04

СЕВЕРЕН

от № 162204001
до № 162204073

73

05

ЮЖЕН

от № 162205001
до № 162205095

95

06

ТРАКИЯ

от № 162206001
до № 162206074

74

ОБЩО:

459

7. Общият брой на избирателните секции в район 16– Пловдив е 459 /четиристотин
петдесет и девет/ броя.
II. Определя брой на членовете на секционните избирателни комисии, включително
председател, заместник председател и секретар (Приложение № 1 към настоящото
решение), в изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район Пловдив, както следва:


За секционни избирателни комисии до 500 избиратели включително – броят на
членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове
е 7 /седем/;



За секционни избирателни комисии над 500 избиратели – броят на членовете,
включително председател, заместник председател и членове е 9 /девет/;

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.18 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на членове на Районна
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят
предаване на избирателни списъци на териториалното звено на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив от произвеждането
на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г в изборите за народни
представители на 02 октомври 2022г.
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Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева
Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 18 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети
изборен район-Пловдив, които да осъществят предаване на избирателни списъци на
териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване”- Пловдив от произвеждането на избори за народни представители на 02
октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район-Пловдив,
Р Е Ш И:
Определя следните членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район-Пловдив, които да предадат на териториално звено на Главна дирекция
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„Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив, получените от
секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии:
избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и
списъци за допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат
съставения за целта протокол:
- Изабела Светлозарова Петкова
- Сюрия Юсуф Дене
- Стефка Величкова Бангова
Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив предоставя на
териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване”- Пловдив избирателните списъци от произведените избори за народни
представители на 02 октомври 2022 г., не по-късно от три дни от приключване на
изборния процес. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол
в 2/два/ екземпляра между упълномощените членове на Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район-Пловдив и териториално звено на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
По т.19 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив
Предложен бе проект на решение относно: Определяне на членове на Районна
избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив за предаване на
областната администрация-Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните
протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа
и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за
народни представители на 02 октомври 2022 г. в изборите за народни представители на
02 октомври 2022г.
Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно
гласуване и резултатите от него са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Членове на РИК
Калоян Николаев Сухоруков
Стоян Пантелеев Мемцов
Васил Младенов Петров
Минка Алдомирова Сърнешка
Румен Николаев Георгиев
Ангел Николаев Първановски
Изабела Светлозарова Петкова
Мария Костадинова Шарланджиева

Гласуване
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тодор Георгиев Анчев
Станислава Минчева Колева-Трендафилова
Стефка Величкова Бангова
Сюрия Юсуф Дене
Сердар Октай Чалъшкан
Антон Костадинов Вътов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Василев Згуров
Виолета Неделчева Константинова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 15 гласа „ЗА и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
16 изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия в 16–Пловдив взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 19 - НС
Пловдив, 15.08.2022 г.
ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети
изборен район-Пловдив за предаване на областната администрация-Пловдив на
екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените
секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния
кодекс от произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
При приключване на работата си Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район-Пловдив следва да предаде за съхранение в областна администрация-Пловдив
създадената в комисията документация от произведените избори (решения, протоколи
от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК,
входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други
регистри, печати на РИК 16 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен
протокол, в който се описват броя и вида на предадените изборни книжа и материали.
Протоколът се подписва от председателя, секретаря и упълномощените членове с
решение на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив от
различни партии и коалиции, както и от определените със заповед на областния
управител длъжностни лица.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296,
ал. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен
район-Пловдив,
Р Е Ш И:
1. Определя и упълномощава:
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- Станислава Минчева Колева - Трендафилова
- Димитър Василев Згуров
- Йордан Василев Ангелов
Да предадат на областна администрация-Пловдив в седемдневен срок от
обявяване на резултатите от изборите екземпляри от приемо-предавателните протоколи
и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и
материали по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите,
предназначени за Централната избирателна комисия.
2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват
броят и видът на предадените изборни книжа и документи.
3. Приемо-предавателният протокол да се подпише от определените в т. 1 от
настоящото решение членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети
изборен район-Пловдив
Настоящото решение може да бъде обжалвано 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 19:30 часа.
Председател: Калоян Николаев Сухоруков
Секретар: Минка Алдомирова Сърнешка
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