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ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 10.10.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 – Пловдив. На 
заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 
часа от председателя на РИК 16 – Пловдив – Тодор Тодоров. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД  

За заседание на РИК ПЛОВДИВ на 10.10.2016 г. от 18:00 ч. 

1. Докладване на входяща кореспонденция, изпратена до Районната избирателна 
комисия 16 – гр.Пловдив (РИК 16 – Пловдив). 

2. Проект на решение относно назначаване на съставите на Секционните 
избирателни комисии (СИК) на територията на община Пловдив, област Пловдив.  

3. Разни. 

Проектът на Дневен ред беше подложен на поименно гласуване 

Членове на РИК 16 -Пловдив           Гласуване 
Тодор Димитров Тодоров ЗА 
Радина Бойчева Петрова ЗА 
Константин Атанасов Костадинов ЗА 
Недялка Иванова Петрова ЗА 
Ангелина Николова Божилова ЗА 
Атанас Димитров Петров ЗА 
Веселина Паскова Славова ЗА 
Валентина Атанасова Даилова-Божикова ЗА 
Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
Димитър Петков Керин ЗА 
Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
Красимир Николаев Карамфилов ЗА 
Кристиан Димитров Гьошев ЗА 
Лениела Александрова Начева-Антонова ЗА 
Мария Христова Дюлгерска ЗА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Сюрия Юсуф Дене ЗА 

 

Дневният ред се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 17 гласа “ЗА”. 

По т. 1 от Дневния ред  за информация докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 
16- Пловдив. 

1.1. Постъпило е писмо с вх. № 6/30.09.2016 г. от Трафик нюз с приложени тарифи за 
регионален информационен сайт. 

1.2. Постъпило е писмо с вх. № 7/30.09.2016 г. от Пловдивска телевизия Тракия с 
приложени тарифи за регионален информационен сайт. 
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1.3. Постъпило е писмо с вх. № 8/01.10.2016 г. от Трафик нюз с приложени тарифи за 
регионален информационен сайт. 
 
1.4 Постъпило е писмо с вх. № 9/03.10.2016 г. от Община Пловдив с приложена Заповед 
№ 160А2393/14.09.2016 г. относно предоставяне на заповед на кмета на Община 
Пловдив за образуване на избирателните секции за произвеждане на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 
2016 г. 
 
1.5. Постъпило е писмо с вх. № 10/03.10.2016 г. от Община Пловдив с приложена 
Заповед № 160А2511/21.09.2016 г. относно предоставяне на заповед на кмета на 
Община Пловдив за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за 
гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален 
референдум на 6 ноември 2016 г. 
 
1.6. Постъпило е писмо с вх. № 11/04.10.2016 г. по електронна поща от Радио и 
телевизия Сити с приложени тарифи за регионален информационен сайт. 

1.7. Постъпило е писмо с вх. № 12/04.10.2016 г. по електронна поща от Радио 1 с 
приложени тарифи за национален информационен сайт. 

1.8. Постъпило е писмо по електронна поща с вх. № 13/04.10.2016 г. от Българска 
Радиокомпания ЕООД с приложени тарифи за регионален информационен сайт. 

1.9. Постъпило е писмо поща с вх. № 14/05.10.2016 г. по електронна поща от Радио 
Тангра ЕАД с приложени тарифи за регионален информационен сайт. 

1.10. Постъпило е писмо с вх. № 15/05.10.2016 г. по електронна поща от Метрорадио 
ЕООД с приложени тарифи за регионален информационен сайт. 

1.11. Постъпило е писмо с вх. № 16/05.10.2016 г. по електронна поща от Р-22 ЕООД с 
приложени тарифи за регионален информационен сайт. 

1.12. Постъпило е писмо с вх. №17/06.10.2016г. по електронна поща от ЦИК относно 
списък на регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в 
изборите на 6 ноември 2016 г. 
 
1.13. Постъпило е писмо с вх. № 18/06.10.2016 г. от Радио и агенция Фокус с 
приложени тарифи за публикуване на информационни материали 
 
 

По т. 2 от Дневния ред  докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16-Пловдив. 

Постъпило е писмо с вх. № 19/06.10.2016 г. от Община Пловдив относно състави на 
СИК  
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Предложен бе проект за решение относно: Назначаване на съставите на Секционните 
избирателни комисии (СИК) на територията на община Пловдив, област Пловдив при 
произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 
дата 6 ноември 2016г. 

Проектът бе подложен на поименно гласуване. 

       Членове на РИК 16 -Пловдив          Гласуване 
Тодор Димитров Тодоров ЗА 
Радина Бойчева Петрова ЗА 
Константин Атанасов Костадинов ЗА 
Недялка Иванова Петрова ЗА 
Ангелина Николова Божилова ЗА 
Атанас Димитров Петров ЗА 
Веселина Паскова Славова ЗА 
Валентина Атанасова Даилова-Божикова ЗА 
Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
Димитър Петков Керин ЗА 
Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
Красимир Николаев Карамфилов ЗА 
 Кристиан Димитров Гьошев ЗА 
 Лениела Александрова Начева-Антонова ЗА 
 Мария Христова Дюлгерска ЗА 
 Милена Йорданова Станджикова ЗА 
 Сюрия Юсуф Дене ЗА 

 

В резултат от гласуването с мнозинство от 17 гласа „ЗА” и като взе предвид постъпило 
предложение с вх. № 19/06.10.2016 г., подадено от Ангелина Топчиева – Секретар на 
община Пловдив, упълномощена от Кмета на Община Пловдив с Пълномощно 
№16ОУ236-45/29.09.2016 год., към което предложение са приложени всички изискуеми 
документи, включително Протокол за проведени консултации на дата 29.09.2016 г., от 
съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в 
консултациите по състава на секционните избирателни комисии на територията на 
всички райони в община Пловдив, включително и за техните ръководства, и на 
основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния 
кодекс, както и въз основа на Решение 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г., изменено с 
Решение № 3663-ПВР/НР от 27.09.2016 г. на ЦИК и Решения № 9-ПВР/НР; 10-ПВР/НР 
и 11-ПВР/НР, всички от дата 21.09.2016 г., на РИК 16 Пловдив, Районната избирателна 
комисия 16 – Пловдив, 

                                                                    Р Е Ш И:           

№ 13 – ПВР/НР 
 

1. Назначава съставите на СИК на територията на община Пловдив, област Пловдив 
съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 
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2. Утвърждава и списъка на резервните членове на СИК на територията на община 
Пловдив, област Пловдив съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото 
решение. 
 
3. Указва, че членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни 
лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
 
4. Указва, че при изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 
 
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия 
в тридневен срок  от обявяването му. 
 
По т. 3 от Дневния ред  няма постъпили предложения. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:10 часа на 10.10.2016 
година. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Тодор Тодоров 

СЕКРЕТАР: 
Радина Петрова 
 


