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ПРОТОКОЛ № 7 

Днес, 09.03.2023 г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри 17:29 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, Илиан Иванов, Румен Георгиев, Нед Златев, Станислава Колева-

Трендафилова, Траян Узунов, Сюрия Дене. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

№ Материали за заседанието: Член  на РИК 

1. Одобряване на графичен файл с образец на бюлетината и тираж 

на бюлетините в Шестнадесети изборен район – Пловдив при 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 

2023 г . 

КС 

2.  Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, 

специализираните СИК, в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

КС 

3. Условията и реда за участие на представители на партии, 

коалиции и инициативни комитети в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

КС 

4.  Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за СИК, и 

тираж на методически указания при произвеждане на изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

КС 

5. Охрана на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК при 

произвеждане на изборите за народни представители в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

КС 

6. Транспортиране, охрана, организация и вътрешен ред на СИК и 

ПСИК до и в Районна избирателна комисия Шестнадесети 

изборен район при предаване и съхранение на изборните книжа и 

материали от изборите за народни представители на 02 април 

2023 г. 

КС 

7. Утвърждаване на план-схема на разположението на РИК 16 

Пловдив град и Изчислителния пункт към РИК 16 в палата № 2 на 

територията на „Международен панаир Пловдив” при 

упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 и сл. от ИК при 

произвеждането на избори за народни представители на на 02 

април 2023 г. 

КС 
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8. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на 

политическа коалиция „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в 

изборите за народни представители на 02 април 2023 г. 

КС 

9. 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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 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: Одобряване на графичен файл с образец на 

бюлетината и тираж на бюлетините в Шестнадесети изборен район-Пловдив при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 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 
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3. Васил Младенов Петров ЗА 

4. Минка Алдомирова Сърнешка ЗА 

5. Ангел Николаев Първановски ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 47 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетината и тираж на 

бюлетините в Шестнадесети изборен район-Пловдив при произвеждане на изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

На основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 и 3 от Изборния 

кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 

книжа и в изпълнение на Решение № 1644-НС/13.02.2023 г. на ЦИК, Решение № 1714-

НС/01.03.2023 г. на ЦИК, Решение № 1733-НС/04.03.2023 г. на ЦИК и писмо с изх. № 

НС-15-125/08.03.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив, 

 Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Шестнадесети 

изборен район-Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 2 

април 2023 г. 

Образецът от одобрения графичен файл на бюлетината по т.1 от настоящото решение, 

съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна 
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комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, следва да се приложи към Протокол 

№ 7 от 09.03.2023 г. от заседанието,  като неразделна част от него. 

1. УТВЪРЖДАВА тираж – 306 800 бр. (триста и шест хиляди и осемстотин) за 

отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 2 

април 2023 г. в Шестнадесети изборен район-Пловдив, изчислен съгласно чл. 209, ал. 3 

от Изборния кодекс. 

 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: Провеждане на обучение на членовете на 

СИК, ПСИК, специализираните СИК, в изборите за народни представители на 2 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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 48 - НС 
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Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните 

СИК, в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК, както 

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

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

 

 Р Е Ш И: 

1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, както 

следва: 

ДАТА: НАЧАЛЕН ЧАС: РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

СИК: 

 

 

27.03.2023 г. 

 

 

18:00 ч. 

“Централен” 

“Източен” 

 

 

28.03.2023 г. 

 

 

18:00 ч. 

“Западен”, ПСИК и Специализирани 

СИК 

“Северен ” 

 

 

29.03.2023 г. 

 

 

18:00 ч. 

“Южен” 

“Тракия” 

  

2. Обучението ще се проведе онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта 

на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, а 

именно: www.rik16.cik.bg в секция „Съобщения” по дни и часове, както е посочено 

по-горе. 

 

3. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на 

общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ 

АД. 

 

4. Определя следните членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район – Пловдив, които да проведат обученията на членовете на СИК: 

- Калоян Сухоруков; 
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- Васил Петров; 

- Изабела Петкова. 

5. Настоящото решение да се изпрати на общинската и районните администрации, 

вкл. и на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение. 

 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: Условията и реда за участие на представители 

на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 

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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 49 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 
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ОТНОСНО: Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 – 126 от Изборния кодекс и 

Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

Р Е Ш И: 

І. Общи положения 

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска 

листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., могат да имат свои 

упълномощени представители. 

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен 

комитет не може да надвишава: 

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район; 

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната. 

3. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция 

в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при 

въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един 

представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. От една и съща 

партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да 

присъства само застъпник или представител. 

ІІ. Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители 

4. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може 

да бъде български гражданин с избирателни права. 

5. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват 

имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат 

упълномощени и с общо пълномощно. 

6. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или 

инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица и се 

подпечатват с печата на партията (на коалицията – ако има такъв). Не се изисква 

нотариална заверка на пълномощните. 

7. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите 

представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на 

технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, 

ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът 

се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от 

пълномощника копие на пълномощното в негова полза. 
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8. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се 

предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната 

РИК, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 12.00 часа на 1 

април 2023 г. 

9. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районната избирателна комисия, 

съответно Централната избирателна комисия, приема решение за публикуване на 

списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. 

Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, съответно ЦИК, при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 

10. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до 

изборния ден в РИК, съответно в ЦИК – за секциите извън страната, 

допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители 

при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8. 

11. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли 

пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от 

представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или 

от упълномощени от него/тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за представителите 

извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е 

оттеглено. РИК, съответно ЦИК, незабавно извършва промените в публичния 

списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е 

оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния 

списък допълнително се отбелязва „оттеглено“. 

ІІІ. Права и задължения на представителите 

12. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право: 

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния 

ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при 

установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост 

включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от 

Централната избирателна комисия; 

б) да присъстват при въвеждането в районната избирателна комисия на данните от 

протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при 

приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото 

техническо устройство, като им се осигурява пряка видимост при приемането и 

проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез 

видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна 

комисия; 

в) да получат срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в 

избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както 

и с резултатите от гласуването в съответния изборен район. Копието на протокола на 
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СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се 

подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният 

граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списъка на лицата, 

получили копие от подписания протокол (Приложение № 80-НС от изборните книжа), 

след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и 

секретаря на СИК, съответно на РИК; 

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. 

На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител 

от всяка партия, коалиция или инициативен комитет; 

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. 

13. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните 

комитети са длъжни: 

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната 

секция; 

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция; 

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна 

комисия. 

ІV. Легитимация и отличителни знаци 

14. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те 

съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от 

него/тях лице. 

15. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да 

носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 

1589-НС от 3 февруари 2023 г. на ЦИК. Представителите, които носят 

отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, 

или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната 

секция с решение на СИК. 

16. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред РИК, а на СИК извън 

страната – пред ЦИК, които се произнасят незабавно. 

17. Общи разпоредби 

18. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да 

бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго 

увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при 

гласуването. 

19. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, 

коалиция или инициативен комитет. 
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20. Представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва 

в изборите като кандидат за народен представител, наблюдател, член на друг 

инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен 

комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в 

друго подобно качество. 

21. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута 

си до обявяване на резултатите от изборите. 

22. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място. 

 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: Утвърждаване на образци на указателни 

табели и табла за СИК, и тираж на методически указания при произвеждане на изборите 

за народни представители на 2 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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

https://rik16.cik.bg/
mailto:rik16@cik.bg


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 

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за СИК, и тираж на 

методически указания при произвеждане на изборите за народни представители на 2 

април 2023 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 1589-НС от 

03.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район 

Пловдив, 

Р Е Ш И: 

При произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. се съставят 

информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м². 

Видове и размери на указателни табели и информационни табла 

Информационни табла и табели на СИК 

3.1. 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/ите за гласуване. 

3.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери 

100 см в широчина и 70 см във височина: 

На едното табло има информация за: 

– секционната избирателна комисия обявява всички решения; 

– образец от бюлетината 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; 

– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор; 

– телефони за връзка с РИК. 

На второто табло има информация: 

– с един и същи размер, вид, формат шрифт се изписват имената на кандидатите по 

кандидатски листи на партии и коалиции и са изписани кръгчета с поредния номер на 

кандидата в листата, с който е регистриран в РИК 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; 

3.3. В кабината/ите за гласуване: 
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В кабината за гласуване се поставят: 

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само 

със знак „Х“ или „V“, поставени с химикалка, пишеща със син цвят; 

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат шрифт се изписват имената на 

кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции и са изписани кръгчета с 

поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран в РИК 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; 

3.4. 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 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

На основание на броя СИК разкрити на територията на Районната избирателна комисия 

в Шестнадесети изборен район-Пловдив и вида на секциите за гласуване се утвърждават 

следните тиражи на методически указания: 

- Методически указания за СИК - 550 броя. 
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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: Охрана на изборните помещения, ползвани 

от СИК и ПСИК при произвеждане на изборите за народни представители в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 51 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Охрана на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК при 

произвеждане на изборите за народни представители в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 18 и т. 29 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

комисия Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

Р Е Ш И: 
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Охраната на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК, се извършва от служители 

на МВР за времето от запечатването на помещенията на дата 01.04.2023 г. до 

приключване на изборния процес в изборния ден при следната процедура: 

1.1. На 01.04.2023 г., след приключване на подготовката на изборното помещение, то се 

заключва и запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата на общината/района и  

подписана от присъстващите членове на СИК/ПСИК. Председателят, заместник-

председателят или секретаря на СИК/ПСИК срещу подпис предава на служител на МВР 

помещението за охрана. 

1.2. В изборния ден, след преброяване на гласовете и опаковането на изборните книжа и 

материали, и преди настаняване в осигурения от общинската администрация  транспорт 

до РИК 16 - Пловдив град, председателят, заместник-председателят или секретарят на 

СИК/ПСИК освобождава срещу подпис на служител на МВР изборното помещение от 

охрана. 

Да се уведомят членовете на СИК/ПСИК за настоящото решение, като препис от него да 

се изпрати, включително и по електронен път на ОД МВР-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. 6 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Транспортиране, охрана, организация и 

вътрешен ред на СИК и ПСИК до и в Районна избирателна комисия Шестнадесети 

изборен район при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от 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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ОТСЪСТВА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

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 ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

https://rik16.cik.bg/
mailto:rik16@cik.bg


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 

 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 10 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 52 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Транспортиране, охрана, организация и вътрешен ред на СИК и ПСИК до 

и в Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район при предаване и 

съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 

02 април 2023 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 18 и т. 29 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

комисия Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

Транспортът и охраната на представителите на СИК и ПСИК, които ще предават 

протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до Районна 

избирателна комисия Шестнадесети изборен район (РИК 16) в палата № 2 на 

Международен панаир Пловдив, се осигуряват от общинската администрация и от 

органите на МВР. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно транспортно 

средство. 

Забранява се на членовете на СИК/ПСИК да пренасят протоколите, бюлетините, 

изборните книжа и други материали по домовете си или на други места освен в Районна 

избирателна комисия Шестнадесети изборен район и в общината. 

Книжата и материалите се транспортират от секцията (изборното помещение) до 

Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район със специално организиран 

транспорт. На всяко транспортно средство на предната видима част на стъклото се 

поставя табела с надпис „РИК 16”. 

Водачът на транспортното средство следва да притежава писмо, подписано от кмета на 

общината или от друго оправомощено от него длъжностно лице, отговорно за 

организационно-техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязват трите 

имена и ЕГН на водача, регистрационният номер на транспортното средство и целта на 

пътуването. 

Транспортното средство, ескортирано от автомобил със специален режим на движение 

превозва членовете на СИК/ПСИК, приносители на протоколите и останалите книжа и 

материали в Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район за предаване на 
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протоколите и списъците на РИК до палата № 2, разположена на територията на 

Международен панаир Пловдив, след което останалите книжа и материали се предават 

на съответната общинска администрация. 

Не се позволява транспортирането със собствен транспорт на представителите на СИК и 

ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните 

помещения до Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район в 

Международен панаир Пловдив, както и транспортирането им без осигурена охрана от 

органите на МВР. 

Достъпът до палата № 2 се осъществява чрез пропускателен режим, като входът за 

транспортните средства е от транспортен вход откъм бул. „България”, вход Д /от към 

пожарната/. 

След влизането на транспортното средство, със съдействието на органите на МВР, 

същото се насочва със светлинна или друга подходяща сигнализация, маркировка или 

указателни знаци към палата № 2, където спира на място, определено за престой и 

паркиране. 

Членовете на СИК/ПСИК слизат от транспортното средство и се насочват към 

определения вход на палата № 2. Следващото ППС, което пристигне, изчаква  всички 

членове на СИК/ПСИК от предходното транспортно средство да получат поредни 

номера, след което отваря врати, за да слязат членовете на СИК/ПСИК, които превозва. 

Същото се отнася за всяко следващо транспортно средство. Контролът на достъп до 

входа на палатата се възлага на органите на МВР и служителите на областна 

администрация - Пловдив 

Определените служители от областна администрация - Пловдив следва да снабдяват с 

последователни номера пристигащите СИК/ПСИК непосредствено след входа на 

палатата, определен за влизане на членовете на СИК/ПСИК, като при всеки даден от тях 

номер отразяват в таблична форма поредния номер, район и номер на секция. 

Номерата да бъдат раздавани съобразно поредността на пристигане на членовете на 

СИК/ПИСК, приносители на изборните книжа и материали. 

Приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК/ПСИК се допускат до 

Изчислителния пункт (ИП), съобразно възможностите за обработването на секционните 

протоколи. Поредните номера се обявяват на табло, поставено на първия етаж на 

палатата и видимо от всички членове на СИК/ПСИК. 

При въвеждане на данните от протоколите на СИК/ПСИК в ИП на РИК 16 може да 

присъстват отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно 

обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, членовете 

на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ПСИК, само по един наблюдател от една 

и съща неправителствена организация, само по един застъпник – на кандидатска листа 

на партия, коалиция и инициативен комитет, при спазване на изискванията на чл.272 от 

ИК или само по един представител на политическа партия, коалиция и инициативен 
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комитет, регистрирали кандидати на предварително определените от РИК 16 и 

отговорника на ИП места. 

След приемане на протоколите от районната избирателна комисия членовете на 

СИК/ПСИК предават в общинската администрация на комисията, назначена по реда на 

чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на Кмета на общината останалите книжа и материали. 

Запечатаните торби с бюлетините и другите книжа и материали на СИК/ПСИК не се 

разпечатват по никакъв повод без нарочно решение на РИК 16 по чл. 287, ал. 3 от ИК за 

повторно преброяване на бюлетините, а след приемането им – от общинската 

администрация или въз основа на решение на Централната избирателна комисия и 

разпореждане на съда.. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в 

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

В 17:36 часа към заседанието се присъединиха Нед Златев и Виолета Константинова – 

членове на РИК-16 Пловдив. 

По т. 7 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–председател на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Утвърждаване на план-схема на 

разположението на РИК 16 Пловдив град и Изчислителния пункт към РИК 16 в палата 

№ 2 на територията на „Международен панаир Пловдив” при упражняване на 

правомощията на РИК по чл. 287 и сл. от ИК при произвеждането на избори за народни 

представители на 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 ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ЗА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ЗА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 
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В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 12 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ № 53 - НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на план-схема на разположението на РИК 16 Пловдив град 

и Изчислителния пункт към РИК 16 в палата № 2 на територията на „Международен 

панаир Пловдив” при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 и сл. от ИК при 

произвеждането на избори за народни представители на на 02 април 2023 г. 

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване 

правомощията на РИК 16 Пловдив по приемане проверка и обработка на протоколите на 

секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края 

на изборния ден на 02 април 2023 г., и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от ИК, Районна 

избирателна комисия, 

Р Е Ш И: 

Утвърждава план-схема на разположението на състава и материално-техническото 

обезпечение на РИК 16 Пловдив град и Изчислителния пункт към РИК при упражняване 

на правомощията по чл. 287 и сл. от ИК в палата № 2, ситуирана на територията на 

„Международен панаир Пловдив”. 

План-схемата не се публикува.  

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: Утвърждаване на замени на представители в 

СИК от квотата на политическа коалиция „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ“ 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 ЗА 
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6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Виолета Неделчева Константинова ЗА 

8. Димитър Василев Згуров ЗА 

9. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

10. Илиан Руменов Иванов ОТСЪСТВА 

11. Мирослав Тенев Тенев ЗА 

12. Нед Чавдаров Златев ЗА 

13. Румен Николаев Георгиев ОТСЪСТВА 

14. Станислава Минчева Колева-Трендафилова ОТСЪСТВА 

15. Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

16. Тодор Георгиев Анчев ЗА 

17. Траян Димитров Узунов ОТСЪСТВА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 12 гласа „ЗА“ и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, прие така предложения проект. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 54-НС 

Пловдив, 09.03.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа 

коалиция „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 02 

април 2023 г. 

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са 

постъпили заявления с вх. № 69/09.03.2023 г. от Елена Грозданова, пълномощник на ПП 

„Възраждане”, с искане за извършване на промени в състава на СИК.  

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени 

и подписани както на хартиен, така и на електронен носител. 

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна 

комисия-16 Пловдив, 

РЕШИ: 

1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „Възраждане” замени в състава на СИК - 

съгласно цитираните по-горе заявления, подписани от упълномощения 

представител, както следва: 
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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 

 

Район Секция Позиция 

Име, презиме, 

фамилия на 

ЗАМЕСТВАН 

ЕГН  на 

ЗАМЕСТВАН 

Име, презиме, 

фамилия на 

ЗАМЕСТНИК 

ЕГН  на 

ЗАМЕСТНИК 

Централен 162201042 Член 

ЗЛАТКА 

ДИМИТРОВА 

ЧАВДАРОВА 

********** 
Петка Михайлова 

Велева Николова 

********** 

Тракия 162206071 
Зам.- 

председател 

СТАЙКО ВАНЧЕВ 

СТАЙКОВ 

********** 
Елена Емилова 

Кирова 

********** 

Източен 162202061 
Зам.- 

председател 

ВАЛЕНТИНА 

ХАРАЛАМПИЕВА 

ДУЛЧЕВА 

********** АНГЕЛ 

ДИМИТРОВ 

ДУЛЧЕВ 

********** 

Източен 162202062 Секретар 

АНГЕЛ 

ДИМИТРОВ 

ДУЛЧЕВ 

********** ВАЛЕНТИНА 

ХАРАЛАМПИЕВА 

ДУЛЧЕВА 

********** 

2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК. 

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК. 

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са 

длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на 

функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и 

инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация. 

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 17:38 часа.  

 

Председател: Калоян Николаев Сухоруков 

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка 

https://rik16.cik.bg/
mailto:rik16@cik.bg

