
Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” № 20, тел.: 032/625 556, 032/628 024, факс 032/633 680, web: www. 

rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 26.02.2023 г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри 17:33 часа 

от председателя на комисията – г-н Калоян Сухоруков. Беше извършена поименна 

проверка, в следствие на която се установи, че присъстват  членове на РИК 16-Пловдив 

и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват:  Виолета 

Константинова, Траян Узунов, Ангел Николаев Първановски, Димитър Василев Згуров, 

Илиан Руменов Иванов, Нед Чавдаров Златев и Румен Николаев Георгиев, Сюрия Юсуф 

Дене. 

 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

№ Материали за заседанието: Член  на РИК 

1. Регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за 

народни представители на 02 април 2023г.  

КС 

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

партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в 

изборите за народни представители на 02 април 2023 

КС 

3. Разни КС 

 

Поради липса на предложения и възражения от страна на членовете на РИК, проектът на 

дневен ред бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са, както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 
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14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната 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: Регистрация на кандидатски листи за участие 

в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 
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РЕШЕНИЕ № 24-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ–НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ–НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за регистриране на кандидатска листа за участие в 

изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Боян 

Боянов Станков Расате, съгласно Пълномощно от 07.02.2023 г., подписано от Борис 

Филипов Иванов - представляващ политическата партия, както и  писмо, постъпило по 

електронната поща на РИК 16-Пловдив град, с вх. № 32/26.02.2023 г. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 10/десет/ броя; 

3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 2 от 22.02.2023 г., 10:05 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

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

представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

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

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ–НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 
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1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ–НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в 

изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Мирослав Иванов Иванов ********** 

2. Александър Адриянов Суев ********** 

3. Георги Славчев Крънчев ********** 

4. Галин Недялков Петров ********** 

5. Начко Обретенов Плочев ********** 

6. Петър Йозов Топалски ********** 

7. Георги Славчев Шишков ********** 

8. Мариела Георгиева Топалска ********** 

9. Евгени Славчев Шишков ********** 

10. Пламен Николов Гьоров ********** 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в 

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

 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 
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9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 25-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ  

за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ за регистриране на 

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

02.04.2023 г., подписано от Ангел Жеков Георгиев, съгласно Пълномощно от 02.02.2023 

г., подписано от Костадин Тодоров Костадинов - представляващ политическата партия. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 12/дванадесет/ броя; 

3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите; 

4. Удостоверение СГС. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 3 от 22.02.2023 г., 10:50 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

Предлага се регистрирането на 12/дванадесет/ кандидати за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, констатира че същите са 
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окомплектовани в пълен обем и съгласно разпоредбите на ИК. Налице са изискванията 

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

ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Ангел Жеков Георгиев ********** 

2. Емил Янков Янков ********** 

3. Елена Георгиев Грозданова ********** 

4. Весела Бонева Станчева-Цебула ********** 

5. Виолина Павлова Динева ********** 

6. Христо Драгоев Христов ********** 

7. Симеон Валерий Петров ********** 

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

9. Пенка Георгиева Дайлийска ********** 

10. Васил Стефанов Пейков ********** 

11. Иван Димитров Пенков ********** 

12. Милко Иванов Александров ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия 

в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 от ИК. 
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Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 26-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия “БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за народни представители на 02 

април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

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

представители, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Георги Иванов Георгиев, 

съгласно Пълномощно от 20.02.2023 г., подписано от Георги Венелинов Георгиев - 

представляващ политическата партия. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 1/един/ броя; 
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3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 4 от 22.02.2023 г., 14:00 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

Предлага се регистрирането на 1/един/ кандидат за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

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

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Нина Петкова Ламбова ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия 

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

 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 
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3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 27-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа 

партия  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ за участие в изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„БЪЛГАРСКИ ПЪТ“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за 

народни представители, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Младен Стефанов 

Стефанов, съгласно Пълномощно, подписано от Ангел Георгиев Димов - представляващ 

политическата партия. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 1/един/ бр; 

3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 5 от 25.02.2023 г., 14:29 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 
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район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

Предлага се регистрирането на 1/един/ кандидат за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

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

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ за участие в изборите за народни 

представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ за участие в изборите за 

народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Младен Стефанов Стефанов ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия 

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

 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 
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7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 28-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

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

участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  

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

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

02.04.2023 г., подписано от Бойко Методиев Борисов - представляващ коалицията, 

внесено чрез Иван Борисов Тотев – пълномощник. 

Към предложението са приложени: 

1. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 24 /двадесет и четири/ броя; 

2. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите; 

3. Пълномощно № КО-Г-047/03.02.2023г. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 6 от 26.02.2023 г., 12:01 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

Предлага се регистрирането на 24 /двадесет и четирима/ кандидати за участие в изборите 

за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г. 
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След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

на чл. 255 ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция от парти „ГЕРБ-СДС“ 

за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. С чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. С чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

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

СДС“ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Бойко Методиев Борисов ********** 

2. Радомир Петров Чолаков ********** 

3. Десислава Цветанчова Трифонова ********** 

4. Стефан Иванов Шилев ********** 

5. Спас Атанасов Шуманов ********** 

6. Валерия Тодорова Славова ********** 

7. Тони Танева Симидчиева ********** 

8. Валентин Николов Василев ********** 

9. Гошо Димитров Къчков ********** 

10. Боряна Георгиева Узунова ********** 

11. Таня Благоева Гешева ********** 

12. Николай Илиев Арабаджиев ********** 

13. Красимир Симеонов Тодоров ********** 
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14. Петър Георгиев Троянов ********** 

15. Ангел Иванов Славов ********** 

16. Деян Вихров Захов ********** 

17. Илиян Желязков Лалев ********** 

18. Ели Георгиева Гатева ********** 

19. Георги Ангелов Юруков ********** 

20. Живка Радева Йовчева ********** 

21. Емил Георгиев Русинов ********** 

22. Даниела Асенова Митева ********** 

23. Адриана Димитрова Генчева ********** 

24. Златка Колева Кочева ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в 

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

 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 
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12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 29-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

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

в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия МИР за регистриране на кандидатска 

листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023г., 

подписано от Райчин Георгиев Рачев, съгласно Пълномощно подписано от Симеон 

Славчев Славчев - председател и представляващ политическата партия. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 10/десет/ броя; 

3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 7 от 26.02.2023 г., 14:36 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  

Предлага се регистрирането на 10/десет/ кандидата за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

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

участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 
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Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

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

участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Райчин Георгиев Рачев ********** 

2. Димитър Васков Стоименов ********** 

3. Иван Стефанов Геров ********** 

4. Стамен Цветанов Македонски ********** 

5. Иван Петров Ряхов ********** 

6. Красимир Банков Банков ********** 

7. Павел Кирилов Димитров ********** 

8. Симеон Костадинов Борисов ********** 

9. Сребрин Георгиев Сребрев ********** 

10. Борис Симеонов Михайлов ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в 

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

 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 
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3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30-НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия ГЛАС 

НАРОДЕН за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.  

Постъпило е предложение от политическа партия ГЛАС НАРОДЕН за регистриране на 

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

02.04.2023 г., подписано от Красимир Владимиров Куцаров, съгласно Пълномощно от 

15.02.2023 г., подписано от Светослав Емилов Витков - представляващ политическата 

партия. 

Към предложението са приложени: 

1. Пълномощни – 1/един/ бр.; 

2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от 

изборните книжа) – 7/седем/ броя; 

3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите. 

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), 

подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 9 от 26.02.2023 г., 16:25 

часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители 

на 02.04.2023 г.  
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Предлага се регистрирането на 7/седем/ кандидати за участие в изборите за народни 

представители, насрочени на 02.04.2023 г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната 

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

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

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

НАРОДЕН за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 

във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия ГЛАС 

НАРОДЕН за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

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

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

№ Три имена ЕГН 

1. Светослав Емилов Витков ********** 

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

3. Йордан Иванов Атанасов ********** 

4. Стоян Сашов Кръстанов ********** 

5. Димитър Петров Харбалиев ********** 

6. Драгомир Александров Стоянов ********** 

7. Сема Джевджет Куцарова ********** 

 

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

(Приложение № 65-НС от изборните книжа).  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в 

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

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 
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По т. 2 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: процедура за определяне чрез жребий на реда 

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

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни 

представители на 02 април 2023 г. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

1. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

2. Мария Костадинова Шарланджиева ЗА 

3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ОТСЪСТВА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ЗА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 9 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия 16 изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 31- НС 

Пловдив, 26.02.2023 г. 

 

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

коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и 

телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 02 април 

2023 г. 
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На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка 

с Решение № 1689-НС от 20.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

 Р Е Ш И: 

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

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

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

представители на 02 април 2023 г. 

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

радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ се провеждат от съответните 

районни избирателни комисии по седалището на съответния регионален център. 

За Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив - БНТ 2 

Пловдив и Радио Пловдив. 

Процедура: 

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

провежда от заместник-председател или от секретаря. 

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

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

се обозначава с надпис: „РИК“. 

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

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

за народни представители на 02 април 2023 г. 

Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за 

регистрация в частта относно наименованието в бюлетината и посочени като 

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

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

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

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

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

„ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“ последователно по един плик до изчерпването им, 

като оповестява съдържанието на всеки изтеглен. Поредността на изтеглените 

пликове определя и последователността на изявата на партията или коалицията в 

диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор. 
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7. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет 

или на независим кандидат за народен представител  в различните формите на 

предизборна кампания по регионален радио- или телевизионен център следва 

участието на представителите на партиите и коалициите и техните кандидати. 

При едновременното участие на двама или повече независими кандидати или 

представители на инициативни комитети редът на техните предизборни изяви се 

определя съобразно поредността на регистрация. 

8. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват по един 

представител на партия и по двама представители на коалиция, регистрирали в 

съответната районна избирателна комисия кандидатски листи за изборите за 

народни представители на 02 април 2023 г., както и представители на съответните 

регионални радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ. 

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

ал. 2  ИК. 

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

район-Пловдив ще се извърши на 01.03.2023 г. от 18:00 часа, на адрес: град 

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

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:00 часа. 

 

 

Председател: Калоян Николаев Сухоруков 

 

Секретар: Минка Алдомирова Сърнешка 
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