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ПРОТОКОЛ № 18 

Днес, 09.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 – 
Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 – Пловдив. Заседанието се 
откри в 18:20 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 06.11.2016 г. от 18:00 ч. 

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

2. Вземане на решение по постъпили жалби и сигнали. 
3. Вземане на решение за публикуване на списък с упълномощени представители от 

името на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент 
Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова 
Йотова. 

4. Вземане на решение за заличаване на лица от публикуван списък с упълномощени 
представители от името на Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за 
вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 

5. 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 ОТСЪСТВА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

 

Дневният ред се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 15 гласа “ЗА” и 0 
„ПРОТИВ“. 
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По т. 1 от Дневния ред  за информация докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 
16- Пловдив. 

1.1. Постъпил е факс с вх. № 174/06.11.2016 г. от Районна прокуратура-Пловдив 
относно сигнал, подаден от Красимир Атанасов Мурджев за това, че превозните 
средства, транспортиращи изборните книжа и протоколи от СИК до РИК няма да бъдат 
охранявани. С него Районен прокурор Гергана Мутафова ни уведомява, че според нея в 
сигнала не се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла 
на НК, поради което не следва да се разпорежда извършването на предварителна 
проверка. Районен прокурор Гергана Мутафова изпраща сигнала по компетентност до 
РИК 16 – Пловдив. РИК 16 се произнесе още на 06.11.2016 г. по този сигнал. 

 

1.2. Постъпил е факс с вх. № 175/06.11.2016 г. от Районна прокуратура-Пловдив 
относно сигнал, подаден от Радослав Балджийски за това, че член на СИК, представил 
се като „Цвета“, която по-късно е разпозната от жалбоподателя като „шеф на местни 
данъци и такси“ му е отправила заплахи за саморазправа. С писмото си Районен 
прокурор Гергана Мутафова ни уведомява, че според нея в сигнала не се съдържат 
данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на НК, поради което не 
следва да се разпорежда извършването на предварителна проверка. Районен прокурор 
Гергана Мутафова изпраща сигнала по компетентност до РИК 16 – Пловдив. Лицето е 
гласувало, поради което сигналът е само за сведение. 

 

1.3. С вх. № 176/06.11.2016 г. е описана разписка относно приемане от председателя 
Тодор Тодоров на 1 чувал с документи на избирателна секция 162203007, открит и 
предаден своевременно от органите н МВР. Чувалът съдържа, както следва: 

1 бр. плик да отрязъци; 

1 бр. плик № 1 на СИК 162203007; 

1 бр. плик за печат с надпис 007; 

2 бр. папка с надпис 162203007 – избирателен списък; 

1 бр. плик №4 с надпис протоколи на СИК162203007; 

1 бр. прозрачен джоб за документи с документи и надпис НР 007; 

1 бр. чувал с надпис Избирателна секция 007 и надпис Национален референдум Западен 
06.11.2016 г. 162203007. 

Всички описани пликове са запечатани. РИК 16 е приел документите по съответния ред 
и са предадени на разписаните в Закона и Методическите указания места. 
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1.4. Постъпило е писмо от ЦИК за потвърждаване на броя бюлетини за шестнадесети 
изборен район Пловдив, както и на лицата, които следва да ги приемат от Печатницата 
на БНБ в София. На ЦИК е върната обратна информация по този въпрос. 

 

1.5. Постъпило е писмо с вх. № 179/08.11.2016 г. от Районна прокуратура – Пловдив с 
приложена Заповед РП-132/08.11.2016 г. на Районен прокурор град Пловдив за 
сведение. В заповедта са посочени дежурните прокурори за втори тур на изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката, който ще се проведе на 13.11.2016 г. 

 

1.6. Постъпило е писмо с вх. № 181/09.11.2016 г. от Ангелина Топчиева – Секретар на 
Община Пловдив. Писмото е адресирано до Директора на Центъра за спешна 
медицинска помощ – Пловдив, с копие до РИК 16 – Пловдив за сведение и е относно 
осигуряването на реанимобил с реанимационен екип за медицинско обслужване за 
периода от 20:00 часа на 13.11.2016 г. до 7:00 часа на 14.11.2016 г. 

 

1.7. Постъпило е писмо от ЦИК с вх. № 182/09.11.2016 г. с приложен график за 
приемане на бюлетините за втори тур от Печатницата на БНБ. Бюлетините за 
Шестнадесети изборен район – Пловдив трябва да бъдат приети на 10.11.2016 г. в 9:45 
часа. 

 

1.8. Постъпило е писмо с вх. № 184/09.11.2016 г. от ЦИК, с което ни уведомяват, че 
одобреният тираж на бюлетините за отпечатване на новия втори избор за президент и 
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. за района е 343 300. 

 

 

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

 

2.1. Постъпила е жалба с вх. № 178/08.11.2016 г. от Светлана Валентинова Демирева.  
Същата желае регистрацията й като застъпник за Коалиция „Калфин-президент“ да 
бъде заличена. Тодор Тодоров запознава членовете на комисията със съдържанието на 
жалбата. 

С вх. № 172/06.11.2016 г. Коалиция „Калфин-президент“ също е подала заявление за 
заличаване регистрацията на Светлана Валентинова Демирева още в изборния ден, като 
е представено и удостоверението на лицето за застъпник, издадено от РИК. 

Предложен е проект на решение от Тодор Тодоров. 

Предложението беше подложено на поименно гласуване. 

Членове на РИК 16 -Пловдив           Гласуване 



4 

 

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 ОТСЪСТВА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

 

Предложението се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 15 гласа “ЗА” и 0 
„ПРОТИВ“. 

В резултат на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, РИК 16 – 
Пловдив 

Р Е Ш И 

108-ПВР/09.11.2016 г. 

1. Заличава регистрацията на Светлана Валентинова Демирева като застъпник за 
кандидатска листа от коалиция „Калфин – президент“. 

2. АНУЛИРА издаденото на лицето по т. 1 удостоверение за застъпник с номер 3-45-
ПВР/04.11.2016 г. 

 

2.2. Постъпила е жалба с вх. № 180/09.11.2016 г. от Явор Трифонов Беров до ЦИК с 
копие до РИК 16 – Пловдив. Радина Петрова, секретар на РИК 16 – Пловдив, зачита 
текста на жалбата. След направена проверка на сайта на РИК 16 – Пловдив е отчетено, 
че посочените в жалбата обстоятелства не отговарят на публикуваната на страницата 
информация. 

Константин Костадинов уточнява, че към момента на постъпване на жалбата данните, 
качени на сайта на РИК са били такива, каквито са описани в жалбата, но в последствие 
са поправени при повторното въвеждане на резултатите в ЦИК. 

Радина Петрова информира комисията, че сигналът е изпратен до ЦИК с копие до РИК, 
поради което остава за сведение. 
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По т. 3 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

Постъпило е заявление от Петя Манева в качеството й на упълномощено лице на 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев 
Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова с приложен 
списък от 2 лица за публикуване на списък с упълномощени представители от името на 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев 
Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 
Представените списъци на представителите на хартиен носител и на технически 
носител в excel формат са Приложение № 1 и Приложение № 2 към решение № 3718-
ПВР/НР от 04.10.2016 год., на ЦИК. Вписването на представителите на техническия 
носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител. 

След извършена от „Информационно обслужване" АД, проверка на данните, 
съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха грешки или основание за отказ 
за регистрация за никое от предложените за упълномощени представители лица. 

 Предложен бе проект за решение относно: Публикуване на списък с 
упълномощени представители от името на Инициативен комитет за издигане на 
независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за 
вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 

Предложението беше подложено 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 ОТСЪСТВА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

 

 Предложението бе прието с 15 гласа ЗА. 
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Предвид горното, както и  на основание на чл. 72, ал. 1, т. 29 във връзка с 
Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16  
Пловдив, 

 
                                                                     Р Е Ш И: 

109-ПВР/09.11.2016 г. 

 
1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – 
Пловдив предложения от Петя Манева списък на упълномощени представители 
на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен 
Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 год – съгласно 
Приложение № 1 към настоящото решение. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 

 

По т. 4 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

Постъпило е заявление от Петя Манева в качеството й на упълномощено лице на 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев 
Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова с приложен 
списък от 4 лица, които да бъдат заличени от публикувания списък с упълномощени 
представители от името на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 
президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна 
Малинова Йотова. Към заявлението са приложени 4 бр. заявления за отказ на лицата и 4 
бр. пълномощни, с които същите са били упълномощени. 

 Предложен бе проект за решение относно: Заличаване на лица от публикувани 
Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Инициативен 
комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и 
независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 

Предложението беше подложено 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 
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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 ОТСЪСТВА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Сюрия Юсуф Дене ОТСЪСТВА 

 

 Предложението бе прието с 15 гласа ЗА. 
Предвид горното, както и  на основание на чл. 72, ал. 1, т.29, Районната 

избирателна комисия 16  Пловдив, 
                                                                     Р Е Ш И: 

 
 

1. ЗАЛИЧАВА от списъка на интернет страницата на Районната избирателна комисия 
16 – Пловдив предложения от Петя Манева списък за заличаване на упълномощени 
представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 
президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна 
Малинова Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 
06.11.2016 г. – съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 

 

По т. 5 от Дневния ред няма постъпили предложения. 

 

След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 18:40 часа на дата 
09.11.2016 година. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Тодор Тодоров 

 

СЕКРЕТАР: 
Радина Петрова 


