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ПРОТОКОЛ № 19 

Днес, 11.11.2016 г. в 17:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 – 
Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 – Пловдив. Заседанието се 
откри в 17:30 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 11.11.2016 г. от 17:30 ч. 

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

2. Вземане на решение за извършване на замени в състава на СИК. 
3. Вземане на решение за регистрация на застъпници и заместващи застъпници за 

кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 
президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна 
Малинова Йотова и за заличаване регистрацията на 1 бр. застъпник за кандидатска 
листа 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 поправка на техническа грешка в удостоверение за 
застъпник № 1-450-ПВР, издадено от РИК 16. 

5. Вземане на решение за публикуване на списък с упълномощени представители на 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен 
Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 

6. Вземане на решение за публикуване на списък с упълномощени представители на 
ПП „ГЕРБ”. 

7. Вземане на решение за заличаване на регистрация на застъпници за Инициативен 
комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и 
независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова и анулиране на 
удостоверения на заличените застъпници. 

8. 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 ОТСЪСТВА 
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 
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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 16 гласа “ЗА” и 0 
„ПРОТИВ“. 

 

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

1.1. Постъпило е уведомление с вх. № 186/10.11.2016 г. от Цветанка Атанасова 
Андонова – председател на СИК 162205021 в район Южен.  Същата уведомява 
комисията, че Костадин Иванов Петров – зам.председател на същата СИК от квотата на 
ПП „Атака“ е възпрепятствал работата на СИК в изборния ден.Г-жа Андонова описва 
подробно обстановката и възникналите в изборния ден противоречия,а уведомлението 
й е подписано от още четирима членове на СИК 162205021, а именно: Велика 
Николова, Лиляна Димитрова, Атанас Бутев и Светла Мойсеева. Представителят на ПП 
„Атака” в РИК 16 – Димитър Керин вече е уведомен за постъпилото уведомление. 

Г-н Димитър Керин отбелязва, че в протокола на СИК няма отбелязани проблеми в 
съответната СИК, но ще вземе предвид постъпилото уведомление. 

 

Към заседанието се присъедини Ангелина Божилова. 

 

1.2. Постъпило е писмо с вх. № 189/10.11.2016 г., в което са описани отговорницитепо 
траспортирането на СИК до РИК и са посочени номера на транспортните средства и 
контакти на шофьорите за информация. 

1.3. Постъпил е приемо-предавателен протокол с вх. № 193/10.11.2016 г. за предаване 
на изборни книжа и материали за провеждане на избори за президент и вицепрезидент 
– втори тур на 13.11.2016 г., с който Милена Божкова – началник отдел ГРАО предава 
на РИК 16 – Пловдив 2 бр. протокол на РИК за избиране на президент и вицепрезидент 
на републиката и 1 бр. чернова на протокол на РИК за избиране на президент и 
вицепрезидент на републиката. 

1.4. Постъпил е приемо-предавателен протокол с вх. № 194/10.11.2016 г. за избори за 
президент и вицепрезидент на Република България на 13.11.2016 г., съгласно който 
представител на РИК 16 – г-жа Милена Станджикова е предала на представителя на 
район Тракия Надежда Колева 55 кашона и 1 пакет бюлетини за гласуване. 

1.5. Постъпил е приемо-предавателен протокол с вх. № 196/10.11.2016 г. за избори за 
президент и вицепрезидент на Република България на 13.11.2016 г., съгласно който 
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представител на РИК 16 – г-н Сюрия Дене е предал на представителя на район Източен 
Вили Желязкова 52 кашона бюлетини за гласуване. 

1.6. Постъпил е констативен протокол с вх. № 197/10.11.2016 г. за съхранение и 
разпределение от РИК 16 на 646 300 бр. бюлетини за гласуване за президент и 
вицепрезидент на територията на Община Пловдив. 

1.7. Постъпил е приемо-предавателен протокол с вх. № 198/10.11.2016 г. за избори за 
президент и вицепрезидент на Република България на 13.11.2016 г., съгласно който 
представител на РИК 16 – г-н Калоян Сухоруков е предал на представителя на район 
Западен Таня Ламбрева-Ковачева 37 кашона бюлетини за гласуване. 

1.8. Постъпило е писмо с изх. № ПВР-15-317/10.11.2016 г. и вх. № в РИК 
201/11.11.2016 г. относно одобрен предпечатен образец на бюлетината за гласуване във 
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, който следва да 
бъде публикуван на страницата на РИК. 

1.9. Постъпило е писмо с вх. № 202/11.11.2016 г. и изх. № ПВР-15-318/10.11.2016 г. от 
ЦИК, с което се уведомява комисията, че: 

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първи тур, се раздават на СИК 
на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на 
изборния ден; 

2. След приключване на изборния ден и предаване на копия от протокола с изборните 
резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва 
торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата, в 
отделен плик. 

1.10. Постъпило е Постановление с вх. № 205/11.11.2016 г. за отказ да се образува 
досъдебно производство и изпращане по компетентност от Районна прокуратура град 
Пловдив. С постановлението прокурор Мария Лулкина информира РИК 16, че е 
образувана преписка по получена по електронна поща жалба от Светлана Валентинова 
Димитрова, идентична с жалбата, която РИК 16 разгледа на свое заседание на 
09.11.2016 г. На посочената дата РИК 16 взе решение за заличаване регистрацията на 
Светлана Валентинова Демирева като застъпник за кандидатска листа от коалиция 
„Калфин – президент“. 

1.11. Постъпило е писмо с вх. № 207/11.11.2016 г. от ЦИК с нейно Решение № 3993-
ПВР/МИ от 10.11.2016 г. относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на 
полето с номера при гласуването на 13 ноември 2016 г. в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката. Решението е изпратено за информация и следва да бъде 
предоставено на всяка СИК/ПСИК. 

 

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

Постъпили са предложения за извършване на замени в СИК, както следва: 

ПП „ДПС“ - вх. № 187/10.11.2016 г. 
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ПП „ГЕРБ“- вх. № 171/08.11.2016 г., 188/10.11.2016 г., 203/11.11.2016 г., 
204/11.11.2016 г., 206/11.11.2016 г., 208/11.11.2016 г. и 215/11.10.2016 г. 

КП „Реформаторски блок“ – вх. № 190/10.11.2016 г. и 199/10.11.2016 г. 

КП „БСП – Лява България“ – вх. № 191/10.11.2016 г., 211/11.11.2016 г. 

ПП „България без цензура“ – вх. № 195/10.11.2016 г. 

КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ – вх. № 200/11.10.2016 г. 

КП „АБВ” – вх. № 209/11.11.2016 г., 210/11.11.2016 г. 

ПП „Атака” – вх. № 213/11.11.2016 г. 

Предложенията са подписани от съответните представляващи партиите и 
коалициите. 

Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване на замени на 
представители в СИК. 

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 на основание чл. 72, ал.1, т. 
4 от ИК, Районната избирателна комисия 16  Пловдив, 
 
                                                                    Р Е Ш И:           

№ 111 – ПВР 
 

1. УТВЪРЖДАВА предложените замени в състави на СИК съгласно постъпили 
предложения, както следва: 
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ПП „ДПС“ - вх. № 187/10.11.2016 г. 

ПП „ГЕРБ“- вх. № 171/08.11.2016 г., 188/10.11.2016 г., 203/11.11.2016 г., 
204/11.11.2016 г., 206/11.11.2016 г., 208/11.11.2016 г. и 215/11.10.2016 г. 

КП „Реформаторски блок“ – вх. № 190/10.11.2016 г. и 199/10.11.2016 г. 

КП „БСП – Лява България“ – вх. № 191/10.11.2016 г., 211/11.11.2016 г. 

ПП „България без цензура“ – вх. № 195/10.11.2016 г. 

КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ – вх. № 200/11.10.2016 г. 

КП „АБВ” – вх. № 209/11.11.2016 г., 210/11.11.2016 г. 

ПП „Атака” – вх. № 213/11.11.2016 г. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 
 

По т. 3 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

На 10 и 11.11.2016 г. са постъпили заявления за регистрация на застъпници към 
вх. № 1/28.10.2016 г. в регистъра на застъпниците от Петя Манева, в качеството й на 
представляващ Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент 
Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова 
Йотова, както и заявление за регистрация на заместващи застъпници на същия 
Инициативен комитет. Към заявленията - Приложение № 39-ПВР от изборните книжа, 
е представен и списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 
39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и 2 броя 
декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа).  

След извършена от „Информационно обслужване" АД, проверка на данните, 
съдържащи се в горепосочения списък, се установиха грешки и основание за отказ за 
регистрация за три от предложените за застъпници лица. 

Бе предложен проект на решение относно: Регистриране на застъпници и 
заместващи застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 
президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна 
Малинова Йотова. 

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 
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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 ЗА 
 Милена Йорданова Станджикова ЗА 
 Сюрия Юсуф Дене ЗА 

 

В резултат от гласуването с мнозинство от 17 гласа „ЗА”, с оглед 
гореизложеното, както и на основание на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във 
връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение №3993-ПВР/15.09.2016г. на 
ЦИК и като взе предвид така постъпилите заявления за регистрация на застъпници и 
заместващи застъпници към вх. № 1/28.10.2016 г. в регистъра на застъпниците от Петя 
Манева, в качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на 
независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за 
вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за регистрация на застъпници на 
кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 

 
                                                                    Р Е Ш И:           

№ 112 – ПВР 
 

1. РЕГИСТРИРА застъпници и заместващи застъпници за кандидатската листа 
на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен 
Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за 
участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и ВПИСВА лицата в 
публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 – Пловдив, както следва: 

Иван Динев Колев  
Христо Драганов Драганов 
Димитриус Димитриус Сикудис 
Деян Иванов Найденов 
Невена Иванова Николова 
Веска Георгиева Атанасова 
Ненка Радова Пенкова 
Илиана  Димитрова Бъчварова 
Стойчо Иванов Стоев 
Гергана Спасова Спасова 
Радка Жекова Спасова 
Мирослав Любомиров Калчев 
Райчо Георгиев Асенов 
Тоско Петров Пенев 
Георги Петков Костадинов 
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Росен Кирилов Митев 
Десислава Тошкова Кисьова 
 
2. ОТКАЗВА регистрация на 3 броя застъпници, както следва: 

Радка Николова Стайкова 
Велка Иванова Лукова 

Васил Георгиев Караджов 
 
 

2. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от 
настоящото решение -   съгласно Приложение №44-ПВР от изборните книжа. 
 

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 писмо с вх. № 192/10.11.2016 г. от Петя Георгиева Манева, представляващ 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев 
Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. В писмото се 
отбелязва констатирана техническа грешка в удостоверение на застъпник № 1-450-
ПВР, издадено от РИК 16 – Пловдив. 

 Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в 
удостоверение № 1-450-ПВР на застъпник, издадено от РИК 16 – Пловдив.. 

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 ЗА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
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Сюрия Юсуф Дене ЗА 
 

 Предложението бе прието с 17 гласа ЗА. 
Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т.29, Районната 

избирателна комисия 16  Пловдив, 
 

                                                                     Р Е Ш И 
№ 113-ПВР/11.11.2016 г. 

 
1. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в удостоверение за застъпник № 1-450-
ПВР, издадено на основание Решение № 94-ПВР/05.11.2016 г. на РИК 16 - Пловдив. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 

 

По т. 5 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

Постъпил е списък с вх. № 212/11.11.2016 г. във входящия регистър на РИК 16 - 
Пловдив, 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. 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 публикуване за никое от предложените за представители лица. 

Предложен бе проект за решение относно: 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. 

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 
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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”, с оглед 
гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с 
Решение №3718-ПВР/НР от 04.10.2016г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото 
заявление вх. № 212 от 11.11.2016 год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 

 
                                                                    Р Е Ш И:           

№ 114 – ПВР/НР 
 

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– съгласно Приложение № 1 към 
настоящото решение, както следва: 
1. Николай Петров Стаматов 
2. Любомир Димитров Паунов 
3. Калин Иванов Милчев 
4. Евелина Владимирова Загурова 
5. Иван Гълъбов Гълъбов 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 
 

По т. 6 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

Постъпил е списък с вх. № 214/11.11.2016 г. във входящия регистър на РИК 16 - 
Пловдив, от Румяна Каменова Герджикова-Благоева в качеството й на упълномощено 
лице на ПП „ГЕРБ”. 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 
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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, се установиха грешки и основания за отказ за 
публикуване за 21 от предложените за представители лица. 

Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Публикуване 
на списък с упълномощени представители от името на ПП „ГЕРБ”. 

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”, с оглед гореизложеното, 
както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 във връзка с Решение №3718-
ПВР/НР от 04.10.2016г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. № 
214 от 11.11.2016 год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 

 
                                                                    Р Е Ш И:           

№ 115 – ПВР/НР 
 

1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – 
Пловдив предложения от Румяна Каменова Герджикова-Благоева списък на 
упълномощени представители на ПП „ГЕРБ”. 
 
2. ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 
16 – Пловдив 21 лица от предложения от Румяна Каменова Герджикова-Благоева  
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списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ” – съгласно Приложение № 2 
към настоящото решение. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 
 

По т. 7 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров – председател на РИК 16- Пловдив. 

На 11.11.2016 г. са постъпили заявления за заличаване на регистрация на 
застъпници към вх. № 1/28.10.2016 г. в регистъра на застъпниците от Петя Манева, в 
качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент 
Илияна Малинова Йотова. Към заявленията - Приложение № 39-ПВР от изборните 
книжа, е представен и списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр 
(Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, 
както и 2 броя декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). 

Бе предложен проект на решение относно: Заличаване на регистрация на 
застъпници за Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент 
Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова 
Йотова и анулиране на удостоверения на заличените застъпници. 

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”, с оглед 
гореизложеното, както и на основание на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във 
връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение №3993-ПВР/15.09.2016г. на 
ЦИК и като взе предвид така постъпилите заявления за отказ от регистрация на 
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застъпници към вх. № 1/28.10.2016 г. в регистъра на застъпниците от Петя Манева, в 
качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент 
Илияна Малинова Йотова, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 

 
                                                                    Р Е Ш И:           

№ 116 – ПВР 
 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на 3 бр. застъпници за кандидатската листа на 
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев 
Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за участие в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и АНУЛИРА удостоверенията 
на лицата, съгласно приложения списък, както следва: 
1. Димитър Георгиев Георгиев; 
2. Стоянка Иванова Стойчева; 
3. Владимир Валентинов Митев. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна 
комисия в тридневен срок от обявяването му. 

По т. 8 от Дневния ред няма постъпили предложения. 

След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 17:50 часа на дата 
11.11.2016 година. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Тодор Тодоров 

 

СЕКРЕТАР: 
Радина Петрова 


