
ПРОТОКОЛ № 5

Днес, 13.10.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 – Пловдив. На 
заседанието присъстваха 13 членове на РИК 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 12:00 
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 13.10.2016 г. от 12:00 ч.

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

2. Одобряване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини за Район 16 
Пловдив – град и одобряване на тиража на бюлетините за отпечатване в район 16 
Пловдив - град. 

3. Разни.

Проектът на Дневен ред беше подложен на поименно гласуване

Членове на РИК 16 -Пловдив           Гласуване
Тодор Димитров Тодоров ЗА
Радина Бойчева Петрова ОТСЪСТВА
Константин Атанасов Костадинов ЗА
Недялка Иванова Петрова ЗА
Ангелина Николова Божилова ЗА
Атанас Димитров Петров ОТСЪСТВА
Веселина Паскова Славова ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
Мария Христова Дюлгерска ЗА
Милена Йорданова Станджикова ЗА
Сюрия Юсуф Дене ЗА

Дневният ред се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 13 гласа “ЗА”.

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

Постъпило е писмо от ЦИК с техен изх. № ПВР-15-65 от 11.10.2016 г.  с приложена 
Инструкция от Печатница на БНБ и списък на кандидатите за участие в изборите за 
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президент и вицепрезидент на Републиката, според номера им в бюлетината с посочени 
наименования на партиите и коалициите за отпечатване.

Постъпило  е  писмо  от  ЦИК  с  техен  изх.  №  ПВР-15-68  от  12.10.2016  г.  относно 
одобряване  на  графичния  файл  с  предпечат  на  хартиените  бюлетини  за  Район  16 
Пловдив  –  град  и  одобряване  на  тиража  на  бюлетините  за  отпечатване  в  район  16 
Пловдив - град.

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

Предложен бе проект за решение относно: Одобряване на графичния файл с предпечат 
на  хартиените  бюлетини  за  Район  16   Пловдив  –  град  и  одобряване  на  тиража  на 
бюлетините за отпечатване в район 16 Пловдив - град.

Недялка  Петрова  предложи  да  бъде  направена  проверка  на  точния  брой  бюлетини, 
предложени от ЦИК за район 16 Пловдив град. Във връзка с даденото предложение бяха 
направени  изчисления  и  бе  установено,  че  одобрените  от  ЦИК  бройки  бюлетини 
отговарят на законовите изисквания.

Димитър Керин отбелязва, че в Проекта на Решение не е правилно изписан изборния 
район  на  Пловдив.  Според  Указа  на  Президента,  изборният  район  е  Шестнадесети 
изборен  район  -  Пловдив.  Той  настоя  да  бъде  коригиран  Проектът  на  Решение, 
съобразно Указа на Президента.

След направени изчисления и корекции в проекта на Решение, същият бе подложен на 
поименно гласуване.

       Членове на РИК 16 -Пловдив          Гласуване
Тодор Димитров Тодоров ЗА
Радина Бойчева Петрова ОТСЪСТВА
Константин Атанасов Костадинов ЗА
Недялка Иванова Петрова ЗА
Ангелина Николова Божилова ЗА
Атанас Димитров Петров ОТСЪСТВА
Веселина Паскова Славова ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
Мария Христова Дюлгерска ЗА
Милена Йорданова Станджикова ЗА
Сюрия Юсуф Дене ЗА
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В резултат от гласуването с мнозинство от 13 гласа „ЗА” и като взе предвид постъпило 
писмо от ЦИК с техен изходящ номер ПВР-15-65/11.10.2016 год.,  с което е одобрен 
тиража на бюлетините за отпечатване в Шестнадесети изборен район - Пловдив. На 
дата 12.10.2016 год., в РИК 16 Пловдив е постъпило писмо с изх.№ от ЦИК номер ПВР-
15-68/12.10.2016 год., с което на всички РИК е указано да се стартира процедурата по 
одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката в съответния изборен район. На 
дата 13.10.2016 г. в РИК 16 Пловдив е постъпил графичен файл на хартиената бюлетина 
за Шестнадесети изборен район - Пловдив:  за произвеждане на изборите за президент 
и вицепрезидент на републиката на дата 06.11.2016 г.

След  като  се  запозна  с  графичния  файл  на  хартиената  бюлетина,  РИК  16  Пловдив 
установи, че същата съответства на регистрираните кандидатски листи за президент и 
вицепрезидент на РБ.

Предвид горното, както и   на основание на чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1, 
Решение № 3753 от 06.10.2016г. на ЦИК,  писма и изх.номера от ЦИК съответно №№ 
ПВР-15-65/11.10.2016 г. и  ПВР-15-68/12.10.2016 г., Районната избирателна комисия 16 
– Пловдив,

                                                                    Р Е Ш И:          

№ 14 – ПВР/НР

1.ОДОБРЯВА графичния файл  на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 
изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  дата  06.11.2016  год.,  за 
Шестнадесети изборен район - Пловдив.

2.ОДОБРЯВА тиража  на  бюлетините  за  Шестнадесети  изборен  район  -  Пловдив  в 
размер  на  343 300  броя  –  съгласно  писмо  с  изх.№  от  ЦИК:   ПВР-15-65/11.10.2016 
година.

Настоящото решение подлежи на обжалване 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 12:15 часа на 13.10.2016 
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Недялка  Петрова
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