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ПРОТОКОЛ № 8 

Днес, 01.11.2021г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:15 часа 

от председателя на комисията – г-н Ивайло Василев. Беше извършена поименна 

проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 12 членове на РИК 16 Пловдив 

и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват: Антон 

Вътов, Гергана Костадинова, Райна Бонева,  

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:                                                                                      

  Последен номер на решение - №61        

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на 

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ“ за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

КП 

2. Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина 

или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с 

подвижна избирателна кутия в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

КП 

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

коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

КП 

4. Определяне на броя на подвижните секционни избирателни 

комисии (ПСИК), утвърждаване на единните им номера и 

определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията 

на Шестнадесети изборен район – Пловдив, при произвеждането 

на избори за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14.11.2021 г. 

КП 

5. Разни  

 

 

      

 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: 
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 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ОТСЪСТВА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ОТСЪСТВА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно мнозинство от присъстващите с 12 

гласа „ЗА”. 

 

По т.1 от дневния ред докладва Константин Пехливанов – член на РИК-16 Пловдив. 

Предложен бе проект на решение относно: Утвърждаване на замени на представители в 

СИК от квотата на политическа партия „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ“ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент и народни  представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 
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 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ОТСЪСТВА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ОТСЪСТВА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

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

основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 62-ПВР/НС 

Пловдив Град, 01.11.2021 г. 

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

„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

и народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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В Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпили 

заявления с вх. № 94/27.10.2021 г. от Мария Капон, в качеството ѝ на упълномощен 

представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ“, с искане за извършване на 

промяна в състава на СИК.   

Предложената замяна в състава на СИК на територията на град Пловдив е представена и 

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

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

комисия Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

РЕШИ: 

1. УТВЪРЖДАВА предложената от „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ“ замяна  в 

състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от 

упълномощения представител, както следва: 

Район Секция 
Пози
ция 

Име, презиме, 
фамилия на 
ЗАМЕСТВАН 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТВАН 

Име, 
презиме, 
фамилия на 
ЗАМЕСТНИК 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТНИК 

Централен 162201022 Член 

Димитрина 

Владимирова 

Стоева 

********** 

Тодора 

Петрова 

Георгиева 

********* 

Централен 162201027 Член 

МАРИАНА 

БОРИСОВА 

МАЛИНОВА 

********** 

Нина 

Стоянова 

Гочева 

********* 

Централен 162201028 Член 
Петър Иванов 

Колев 
********** 

Костадин 

Лазаров 

Койчев 

********* 

Централен 162201029 Член 
Мариян Николов 

Левичаров 
********** 

Петко 

Бориславов 

Мюфтиев 

********* 

Централен 162201030 Член 
Иван Петев 

Миновски 
********** 

Снежана 

Петрова 

Георгиева 

********* 

Централен 162201031 Член 
БОРИС ИВАНОВ 

КОЛЕГОВ 
********** 

Таня 

Паскалева 

Ханъмова 

********* 

Централен 162201032 Член 
Сабриджан Ялчин 

Юзген 
********** 

Христос 

Димитриос 

Халкиас 

********* 
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Централен 162201033 Член 

ПАВЛИНА 

ЙОРДАНОВА 

ТОШЕВА 

********** 

Мария 

Петрова 

Кулинова 

********* 

Централен 162201043 

Предс

едате

л 

ОЛГА 

ДИМИТРОВА 

СТОЯНОВА 

********** 
Емил Кънчев 

Стоянов 
********* 

Централен 162201047 Член 
Васил Георгиев 

Кръстев 
********** 

Веселина 

Василева 

Колева 

********* 

Централен 162201048 Член 
Станислава 

Стоянова Стоянова 
********** 

Венцислав 

Христофоров 

Колев 

********* 

Централен 162201052 Член 
Мария Димитрова 

Танева 
********** 

Калин 

Нейков 

Желязков 

********* 

Централен 162201058 Член 
Светозар Борисов 

Костадинов 
********** 

Петко 

Василев 

Петков 

********* 

Централен 162201063 Член 
Георги Стоянов 

Бойчев 
********** 

Филип 

Илиянов 

Филипов 

********* 

Централен 162201067 Член 

ГАБРИЕЛА 

ДИМИТРОВА 

ГРУДЕВА 

********** 

Ивета 

Антониева 

Чеканова 

********* 

Централен 162201068 Член 

Цветелина 

Иванова 

Карагьозова 

********** 
Катя Иванова 

Попова 
********* 

Централен 162201084 Член 

ЖИВКА 

ЙОРДАНОВА 

АРАБАДЖИЕВА 

********** 

Росица 

Георгиева 

Ангелова 

********* 

Централен 162201096 Член 
Мария Бисерова 

Иванова  
********** 

Невена 

Иванова 

Христева 

********* 

Централен 162201097 Член 

Мария 

Бориславова 

Петрова 

********** 

Стоян 

Николаев 

Бимбашев 

********* 

Централен 162201099 Член 
ТОДОР ИВАНОВ 

МИХАЙЛОВ 
********** 

Стефан 

Георгиев 

Сотиров 

********* 
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Източен 162202003 Член 
Радка Наскова 

Михайлова 
********** 

Бяла 

Георгиева 

Дойкова 

********* 

Източен 162202005 Член 
Хатидже Халилова 

Чобанова 
********** 

Стоян 

Ангелов 

Стоянов 

********* 

Източен 162202007 Член 
Петя Драганова 

Найденова 
********** 

Цанина 

Живкова 

Титюкова 

********* 

Източен 162202008 Член 
Светлин Йорданов 

Георгиев 
********** 

Мария 

Мирославова 

Дионисова 

********* 

Източен 162202010 Член 

МАРИЯ 

МИРОСЛАВОВА 

ДИОНИСОВА 

********** 

Илиян 

Благоев 

Стойчев 

********* 

Източен 162202022 Член 
НИКОЛАЙ 

КОЛЕВ КОЛЕВ 
********** 

Шабан Ферук 

Юсуф 
********* 

Източен 162202027 Член 
Радостина Илиева 

Кънчева 
********** 

Серие Рафим 

Садула 
********* 

Източен 162202028 Член 
Елиф Ахмедова 

Боянова 
********** 

Елена 

Иванова 

Тепавичарова 

********* 

Източен 162202029 

Предс

едате

л 

Марийка Василева 

Костадинова 
********** 

Иванка 

Димитрова 

Петрова 

********* 

Източен 162202030 Член 
Малин Пенчев 

Малинов 
********** 

Златина 

Александров

а 

Александров

а 

********* 

Източен 162202032 Член 
Стоян Ангелов 

Стоянов 
********** 

Гинка 

Михова 

Михова 

********* 

Източен 162202034 Член 
Петко Василев 

Петков 
********** 

Златка 

Тодорова 

Михова 

********* 
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Източен 162202039 Член 
МИНКО НАКОВ 

ШЕЛЕВ 
********** 

Радослава 

Иванова 

Рашкова 

********* 

Източен 162202040 

Зам.- 

предс

едате

л 

РОСИЦА 

ВАСИЛЕВА 

ДЖИБЕКОВА 

********** 

Хелга 

Христова 

Трифонова 

********* 

Източен 162202041 Член 
Симеон Илков 

Генчев 
********** 

Васил 

Иванов 

Рашков 

********* 

Източен 162202042 Член 
Юсеин Ширин 

Яшар 
********** 

Иван Донев 

Панев 
********* 

Източен 162202043 Член 
Ердухан Исмаил 

Яшар  
********** 

Елена 

Петкова 

Дуралийска 

********* 

Източен 162202044 Член 
Иван Георгиев 

Каназъров 
********** 

Крум Райчев 

Палазов 
********* 

Източен 162202046 Член 

ЧАВДАР 

ЧАВДАРОВ 

ТАМБУРОВ 

********** 

Ибрям 

Шикюрю 

Закиров 

********* 

Източен 162202047 Член 

МАНЧО 

СТОЯНОВ 

МАНОВ 

********** 

Кирил 

Василев 

Казаков 

********* 

Източен 162202054 Член 

Анита 

Карамфилова 

Джилянова 

********** 

Светла 

Георгиева 

Анестева 

********* 

Източен 162202055 Член 
Радостин Асенов 

Люцканов 
********** 

Лиляна 

Христова 

Анестева 

********* 

Източен 162202056 Член 
Мая Николова 

Кирова 
********** 

Николай 

Темелков 

Иванов 

********* 

Източен 162202057 Член 
ИЛИЯ ГАНЧЕВ 

ЛАМБОВ 
********** 

Атанас 

Ганчев 

Николов 

********* 

Източен 162202060 Член 
Милена Христова 

Пелова 
********** 

Анелия 

Стоянова 

Дафо 

********* 

Източен 162202061 Член 

ДИМИТЪР 

ГРИГОРОВ 

ЖЕЛЯЗКОВ 

********** 

Ивелина 

Йорданова 

Минчева 

********* 
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Източен 162202066 Член 
Милена Сергеева 

Вълчева 
********** 

Иван 

Стефанов 

Гандев 

********* 

Източен 162202067 Член 
Татяна Пламенова 

Тонева 
********** 

Никол 

Милкова 

Гущерова 

********* 

Източен 162202068 Член 
Милица Стефанова 

Илиева 
********** 

Надя 

Милкова 

Гущерова 

********* 

Източен 162202069 Член 
Катя Стефчева 

Трайкова 
********** 

Станислава 

Петрова 

Доноага 

********* 

Западен 162203007 Член 

КРИСТИН 

БОРИСЛАВОВА 

ИВАНОВА 

********** 

Благовеста 

Руменова 

Адърова 

********* 

Западен 162203038 Член 
ИВАН ПЕНЧЕВ 

АЛЕКСИЕВ 
********** 

Александър 

Колев Колев 
********* 

Западен 162203040 Член 

КРАСИМИРА 

ГЕОРГИЕВА 

КАЛАЙДЖИЕВА 

********** 

Нина 

Димитрова 

Иванова 

********* 

Западен 162203043 Член 

Йоанна 

Александрова 

Стойчева 

********** 

Стоянка 

Димитрова 

Петева 

********* 

Западен 162203044 Член 
Виктор Славчев 

Николов 
********** 

Надежда 

Георгиева 

Жекова 

********* 

Западен 162203045 Член 
Делчо Иванова 

Златанов 
********** 

Кристин 

Стоянова 

Запрянова 

********* 

Западен 162203046 Член 
Росица Руменова 

Миткова 
********** 

Теодора 

Иванова 

Запрянова 

********* 

Западен 162203047 Член 

КАЛИНКА 

ДИМИТРОВА 

НУНЕВА 

********** 

Иван 

Николов 

Георгиев 

********* 

Северен 162204003 Член 
Таня Георгиева 

Павлова 
********** 

Милка 

Вълчева 

Вълчева 

********* 
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Северен 162204006 Член 
Силвия Стоянова 

Маринова 
********** 

Русалина 

Николова 

Георгиева 

********* 

Северен 162204007 Член 
Кръстьо Николов 

Пусалски 
********** 

Антоанета 

Йорданова  

Чобанова 

********* 

Северен 162204008 Член 
Костадин Райчев 

Милев 
********** 

Лазаринка 

Стайкова 

Джангозова 

********* 

Северен 162204014 Член 
Атанас Пенчев 

Килиджийски 
********** 

Ангел 

Борисов 

Харизанов 

********* 

Северен 162204015 Член 

ЙОРДАН 

НИКОЛОВ 

ЧИПЛАКОВ 

********** 

Пепа 

Иванова 

Иванова 

********* 

Северен 162204016 Член 
Мартин Стоянов 

Петков 
********** 

Ана 

Георгиева 

Кечеджиева 

********* 

Северен 162204021 Член 
Силвия Колева 

Кирева 
********** 

Виолета 

Николаева 

Колева-

Славова 

********* 

Северен 162204038 Член 
Иван Георгиев 

Семерджиев 
********** 

Петьо 

Николаев 

Трендафилов 

********* 

Северен 162204039 Член 

Костадин 

Станиславов 

Костов 

********** 

Илияна 

Димитрова 

Пусалска 

********* 

Северен 162204040 Член 
Паулина Каинова 

Горещилова 
********** 

Йорданка 

Василева 

Рисианов 

********* 

Северен 162204041 Член 
Светлана Илиева 

Николова 
********** 

Надежда 

Петрова 

Мошонова 

********* 

Северен 162204042 Член 
Димитър Илиев 

Илиев 
********** 

Диана 

Красимирова 

Пусалка 

********* 

Северен 162204043 Член 

Росица 

Костадинова 

Костадинова 

********** 

Николай 

Кръстев 

Пусалски 

********* 
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Северен 162204044 
Секре

тар 

ТОДОР 

ЙОРДАНОВ 

МАРИНОВ 

********** 

Недялка 

Раднева 

Гагова 

********* 

Северен 162204050 Член 
Николина 

Тодорова Бялкова 
********** 

Койчо 

Цветанов 

Копчев 

********* 

Северен 162204051 Член 
Милена Сашева 

Карасавова 
********** 

Пламен 

Георгиев 

Вълев 

********* 

Северен 162204057 Член 

ДЕСИСЛАВА 

ПЕТРОВА 

КОСТАДИНОВА 

********** 

Миглена 

Георгиева 

Тодорова 

********* 

Северен 162204059 
Секре

тар 

Костадинка 

Костова Иванова 
********** 

Стефка 

Атанасова 

Кънева 

********* 

Северен 162204064 Член 
Недялка Раднева 

Гагова 
********** 

Христо Тасев 

Добревски 
********* 

Северен 162204070 Член 
Здравко Стоянов 

Гатешки 
********** 

Светлана 

Иванова 

Таскова 

********* 

Северен 162204071 Член 

Станимир 

Валериев 

Костадинов 

********** 

Кръстьо 

Николов 

Пусалски 

********* 

Северен 162204072 Член 

ВАЛЯ 

ВАСИЛЕВА 

ГЕНОВА 

********** 

Благовест 

Иванов 

Андонов 

********* 

Южен 162205001 Член 

Антоанета 

Василева 

Кръстанова 

********** 

Елена 

Ангелова 

Дамянова 

********* 

Южен 162205003 Член 
НИКОЛИНА 

АНГЕЛОВА ЛОС 
********** 

Стоянка 

Димитрова 

Иванова 

********* 

Южен 162205004 Член 
АНТОНИО 

ГЕОРГИОС ЛОС 
********** 

Божидар 

Иванов 

Иванов 

********* 

Южен 162205005 Член 
Мариела Ангелова 

Иванова 
********** 

Владимир 

Росенов 

Любенов 

********* 

Южен 162205007 Член 
Сотир Ангелов 

Стоянов  
********** 

Ирен 

Стефанова 

Драганова 

********* 
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Южен 162205009 Член 
Пламен Георгиев 

Мегленчев 
********** 

Димитър 

Василев 

Димитров 

********* 

Южен 162205010 
Секре

тар 

НАСКО РАШКОВ 

КОСТАДИНОВ 
********** 

Тана Чонова 

Хронева 
********* 

Южен 162205014 Член 

АНЕЛИЯ 

ИЛИЕВА 

КОНАРЧЕВА 

********** 

Даниела 

Валентинова 

Гайдарова 

********* 

Южен 162205016 Член 

АННА 

АНТОНОВА 

ГЕОРГИЕВА 

********** 

Веселина 

Борисова 

Комитова 

********* 

Южен 162205023 Член 
Емил Кънчев 

Стоянов 
********** 

Людмил 

Валентинов 

Харизанов 

********* 

Южен 162205024 Член 

Николета 

Георгиева 

Атанасова 

********** 

Гергана 

Георгиева 

Танева 

********* 

Южен 162205029 Член 
Ирен Стефанова 

Драганова 
********** 

Здравка 

Иванова 

Мухова 

********* 

Южен 162205030 Член 
Васил Любенов 

Чинов 
********** 

Асен Василев 

Мухов 
********* 

Южен 162205038 Член 

ЙОРДАНКА 

СЛАВЧЕВА 

ПОПОВА 

********** 

Нели 

Калоянова 

Морева-

Марукян 

********* 

Южен 162205056 

Предс

едате

л 

Светослав 

Георгиев Стайков 
********** 

Пенка 

Бойчева 

Семерджиева 

********* 

Южен 162205062 Член  
Елена Стефанова 

Караджова 
********** 

Неда Фарес 

Хабиб- 

Стайкова 

********* 

Южен 162205064 
Секре

тар  

Пенка Бойчева 

Семерджиева 
********** 

Донка 

Тодорова 

Гърдева 

********* 
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Южен 162205069 
Секре

тар 

Неда Фарес Хабиб- 

Стайкова 
********** 

Светослав 

Георгиев 

Стайков 

********* 

Южен 162205072 Член 
Пенка Заркова 

Толумбаджиева 
********** 

Недялка 

Петрова 

Георгиева 

********* 

Южен 162205073 Член 
Росица Любенова 

Кукова 
********** 

Диана 

Димитрова 

Бояджиева 

********* 

Южен 162205074 Член 
Елена Петкова 

Михалкова 
********** 

Здравко 

Васков Тенев 
********* 

Южен 162205075 

Предс

едате

л 

Евелина Панкова 

Кълева 
********** 

Анастас 

Костадинов 

Хронев 

********* 

Южен 162205076 Член 
Диана Илиева 

Лесева 
********** 

Едуард 

Даниел 

Марукян 

********* 

Южен 162205077 Член 
Мария Вълкова 

Бонева  
********** 

Петър 

Иванов 

Маронов 

********* 

Южен 162205078 Член 
Златка Атанасова 

Атанасова  
********** 

Елена 

Тенчева 

Вълкова  

********* 

Южен 162205079 Член 
Беатрис Бонева 

Бонева 
********** 

Георги 

Михайлов 

Михайлов 

********* 

Южен 162205080 Член 
Стефан Атанасов 

Цинцаров  
********** 

Таня 

Василева 

Караколева 

********* 

Южен 162205081 Член 
Атанаска 

Михайлова Савова 
********** 

Ирина 

Николова 

Възлева 

********* 

Южен 162205082 Член Емил Колев Лалев ********** 

Мая 

Георгиева 

Павлова 

********* 

Южен 162205089 Член 
БОРИС ИВАНОВ 

МУТАФЧИЕВ 
********** 

Александра 

Иванова 

Ангелова 

********* 
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Южен 162205090 Член 

ЗДРАВКА 

ДИМИТРОВА 

МУТАФЧИЕВА 

********** 

Катя 

Величкова 

Иванова 

********* 

Южен 162205094 Член 
ПЕТКО АНГЕЛОВ 

АНГЕЛОВ 
********** 

Борис Иванов 

Мутафчиев 
********* 

Южен 162205095 Член 
ЕЛЕНА ТЕНЧЕВА 

ВЪЛКОВА 
********** 

Здравка 

Димитрова 

Мутафчиева 

********* 

Тракия 162206004 Член 
Добринка Златева 

Семерджиева 
********** 

Силвия 

Колева 

Кирева 

********* 

Тракия 162206026 Член  

ПАВЕЛ 

АТАНАСОВ 

ТИЛЕВ 

********** 

Нели 

Николова 

Чилингирова 

********* 

Тракия 162206043 

Предс

едате

л 

ПЕТЪР 

ДИМИТРОВ 

ЦОЛОВ 

********** 
Ивет Тенчева 

Иванова 
********* 

Тракия 162206044 Член 

ХРИСТО 

ХРИСТОВ 

МАНОЛОВ 

********** 

Гергана 

Тошева 

Тенчева 

********* 

Тракия 162206045 

Зам.- 

предс

едате

л 

СТОЯНКА 

АТАНАСОВА 

ПЕНЕВА 

********** 

Гергана 

Благоева 

Маркова 

********* 

Тракия 162206049 Член 
АЛЕКСАНДЪР 

КОЛЕВ КОЛЕВ 
********** 

Гергана 

Стоянова 

Чакандракова 

********* 

Тракия 162206050 Член 

ИВАНКА 

ЗАПРЯНОВА 

ЖЕЛЯЗКОВА  

********** 

Михаела 

Николаева 

Сярова 

********* 

Тракия 162206051 Член 

ДИМЧО 

СТЕФАНОВ 

ДИМОВ 

********** 

Росица 

Илиева 

Сулинаджиев

а 

********* 
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Тракия 162206052 Член 

ЕЛЕНА 

ДИМИТРОВА 

КАЗАНЛИЕВА 

********** 

Мария 

Веселинова 

Кодукова 

********* 

Тракия 162206054 Член 
Никол Иванова 

Гатешка 
********** 

Нонка 

Стефанова 

Манолова 

********* 

Тракия 162206060 Член 
КАТЯ ИВАНОВА 

ПОПОВА 
********** 

Христо 

Иванов 

Шишеджиев 

********* 

Тракия 162206061 Член 

СВЕТЛА 

ГЕОРГИЕВА 

ГЕОРГИЕВА 

********** 

Йорданка 

Любенова 

Шишеджиева 

********* 

Тракия 162206064 Член 

СТОЯНКА 

ДИМИТРОВА 

ПЕТЕВА 

********** 

Виктория 

Серж 

Стефанова 

********* 

Тракия 162206065 Член 

НАДЕЖДА 

ГЕОРГИЕВА 

ЖЕКОВА 

********** 

Виктор 

Славчев 

Николов 

********* 

Тракия 162206066 Член 
Кристин Стоянова 

Запрянова 
********** 

Весела 

Филипова 

Стоилова 

********* 

Тракия 162206067 Член 
ХАЙРИЕ ХАСАН 

МУСТАФА 
********** 

Вера Петкова 

Маркова 
********* 

Тракия 162206068 Член 
Силвия Петрова 

Петрова 
********** 

Дария 

Сергеева 

Лучинска  

********* 

Тракия 162206069 Член 
Иван Иванов 

Чапанов 
********** 

Майа 

Петкова 

Маркова 

********* 

Тракия 162206071 Член 

Василена 

Димитрова 

Ендрева  

********** 

Антония 

Делчева 

Попова 

********* 

Тракия 162206072 Член 
Елена Атанасова 

Банчева 
********** 

Николай 

Михов 

Михов 

********* 

Централен 162201098 Член 
ЙОВКА 
ЛЮБОМИРОВА 
НЕНКОВА 

********** 

Ивелина 
Попова 
Сотирова 

********* 
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Източен 162202004 Член 
ТОДОР БОРИСОВ 
ПЕТКОВ 

********** 
Нурдане Иляз 
Ферад 

********* 

Южен 162205028 Член 
ИВАН ВЕНКОВ 
ИЗАМСКИ 

********** 

Екатерина 
Димитрова 
Гълъбова 

********* 

 

2. АНУЛИРА удостоверението на заменения член на СИК.  

3. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член  на СИК.  

4. Указва на новоназначения член на СИК, че при изпълнение на своите функции е 

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

функциите си не може да носи 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. 

 

По т.2 от дневния ред докладва Константин Пехливанов - член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с 

подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

на народни представители на 14 ноември 2021 г. Поради липса на предложения проектът 

бе предложен на поименно гласуване: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ОТСЪСТВА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
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12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ОТСЪСТВА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

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

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния 

кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и Решение на ЦИК №831-ПВР/НС от 29.10.2021 г, Районна избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 63-ПВР/НС 

Пловдив Град, 01.11.2021 

ОТНОСНО: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния 

кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и Решение на ЦИК №831-ПВР/НС от 29.10.2021 г, Районната избирателна комисия-16 

Пловдив, 

РЕШИ: 

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия. 

 

1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 

съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на 

всички противоепидемични мерки. 

 

2. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона 

за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в 
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секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които 

гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 

избирателното си право в изборно помещение. 

 

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна 

избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция 

за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той 

гласува във втория вид секция. 

 

IІ. Условия и ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия 

 

3. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, 

гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна 

изолация. 

 

4. Секциите за гласуване на избиратели по т. 3 с подвижна избирателна кутия се 

образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния 

ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от 

изборните книжа) от избиратели, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация. 

 

5. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се 

подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, 

ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително. 

 

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подава по един от 

следните начини: 

 

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от 

пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка 

на подписа на заявителя, по пощата или по факс; 

 

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или 

съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на 

безплатен телефонен номер. 

 

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, 

комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните 

органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция. 
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6. Когато за образуване на секция са подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация до 3 дни преди 

изборния ден, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените 

заявления. 

 

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите по т. 1 за 

гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация. 

 

7. Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 10.11.2021 г. (3 дни преди 

изборния ден), образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1, 

утвърждава номерата им и определя обхвата им. 

 

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се 

публикува на интернет страницата на общината. 

 

8. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции 

по т. 1 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, 

ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване. 

 

9. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени 

не по-малко от 7 заявления за секция по т. 1, но недостатъчно за образуване на секция за 

всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината. 

 

10. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна 

избирателна кутия по т. 1 се образуват със заповед на кмета на общината или определен 

с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за 

административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един 

административен район в рамките на многомандатния изборен район. 

 

11. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1 може да обхваща 

територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината/изборния 

район. 

 

ІІІ. Назначаване състав на ПСИК 

 

12. Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 1 е не по-малък от трима членове. 

 



Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив 

 
 

19 
 

13. Консултации за ПСИК по т. 1 се произвеждат при кмета на общината по реда за 

провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-

късно от 3 дни преди изборния ден. 

 

14. Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 1, която ще обслужва подвижната 

избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 11.11.2021 г. (2 дни преди изборния 

ден). 

 

15. Районната избирателна комисия назначава ПСИК по т. 1, която ще обслужва 

подвижната избирателна кутия, не по-късно от 11.11.2021 г. (2 дни преди изборния ден). 

 

16. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и 

коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК. 

 

ІV. Избирателен списък за гласуване в ПСИК 

 

17. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 1 се съставя от кмета на 

общината/района/кметството/кметския наместник, когато до 3 дни преди изборния ден 

са подадени не по-малко от 7 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия 

(Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа). 

 

18. Органите по чл. 23, ал. 1 ИК вписват избирателите, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна 

кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция. 

 

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния 

списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната 

поща, посочени в заявлението му. 

 

19. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 1 с подвижна избирателна кутия 

кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на 

избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ 

адрес. 

 

20. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната 

секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или 

задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната 

страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува 

на друго място (Приложение № 32 -ПВР/НС от изборните книжа) 
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V. Техническа обезпеченост на членовете на ПСИК в секциите по т. 1 

 

21. На членовете на ПСИК за секция по т. 1 се осигуряват и предоставят средства за 

защита за сметка на държавния бюджет от общинските администрации. 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен 

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

 

По т.3 от дневния ред докладва Константин Пехливанов – член 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 президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

 

Поради липса на предложения проектът бе предложен на поименно гласуване: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ОТСЪСТВА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ОТСЪСТВА 
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17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  13 гласа „ЗА” и на 

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

кодекс и Решение на ЦИК №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г, РИК 16 взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 64-ПВР/НС 

Пловдив Град, 01.11.2021 

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

Решение на ЦИК №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г, Районната избирателна комисия-16 

Пловдив, 

 

 

РЕШИ: 

 

 

І. Общи положения 

 

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители 

на 14 ноември 2021 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 (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 
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всяка партия, коалиция или инициативен комитет. Кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща 

партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един представител в 

една избирателна секция в изборния ден. 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 партията или представляващите 

коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на 

партията, съответно 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) – 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. 

 

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 17.00 часа на предизборния ден. 

 

9. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районните избирателни комисии, 

съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на 

списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът 

се публикува на интернет страницата на съответната РИК, съответно ЦИК, при спазване 

изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка 

за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2. 

 

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 
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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. 

Районните избирателни комисии, съответно ЦИК, незабавно извършват 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 (район). Копието на 

протокола на 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 № 99-ПВР/НС от 

изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от 

председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК; 
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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; кандидатските листи за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на една и съща партия или коалиция може 

да бъдат представлявани общо от един представител; 

 

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 № 546-ПВР/НС 

от 17 септември 2021 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. 

 

V. Общи разпоредби 

 

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

бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго 
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увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при 

гласуването. 

 

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

или инициативен комитет. 

 

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

изборите като кандидат, 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. 

 

20. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си 

до обявяване на резултатите от изборите. 

 

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

комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място. 

 

22. При осъществяване на функциите и упражняване на правата си представителите 

спазват въведените противоепидемични мерки с акт на компетентен държавен орган при 

произвеждане на избори в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с 

COVID-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока. 

 

23. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати 

участват в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, 

ал. 4 от Конституцията, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия 

избор. Между двата избора партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи 

в тях, може да упълномощят и нови представители. 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен 

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

 

 

По т.4 от дневния ред докладва Константин Пехливанов – член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Определяне на броя на подвижните 

секционни избирателни комисии (ПСИК), утвърждаване на единните им номера и 

определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на Шестнадесети 

изборен район – Пловдив, при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент 

и народни представители на 14.11.2021 г. 
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Поради липса на предложения проектът бе предложен на поименно гласуване: 

 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ОТСЪСТВА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ОТСЪСТВА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ОТСЪСТВА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ОТСЪСТВА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

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

основание чл. 37, чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 във връзка с чл.  90 от Изборния кодекс и 

съгласно Решение № 766- ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 837-ПВР/НС 

от 01.11.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 65-ПВР/НС 

Пловдив Град, 01.11.2021 

ОТНОСНО: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии 

(ПСИК), утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата 
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на ПСИК на територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив, при 

произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14.11.2021 г. 

В Районната избирателна комисия 16 - Пловдив (РИК 16 - Пловдив) е постъпило писмо 

с изх. № 21 ОУ-317(74)/01.11.2021 г. от Ангелина Топчиева - Секретар на Община 

Пловдив, което съдържа информация за подадените заявления - Приложение №39-

ПВР/НС от изборните книжа, до същата дата и от лица, отговарящи на изискванията на 

ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 

14.11.2021 г., както следва: район Централен - 25 бр.; район Източен – 6 бр.; район 

Западен - 8 бр.; район Северен - 23 бр.; район Южен - 15 бр.; район Тракия - 10 бр. 

От цитираното по-горе писмо е видно, че броят на подвижните секционни избирателни 

комисии /ПСИК/, които следва да се образуват по реда на т.10 от Решение № 766-

ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, са 4 /четири/ и са в следните административни райони - 

„Централен“, „Северен“ и „Южен“ и  „Тракия“. 

С цел да се създаде възможност на всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна 

избирателна кутия, включително и когато броят им в административния район е по-

малко от 10, каквито са случаите в район „Източен“, където има 6 (шест) заявления, 

в район „Западен“, където има 8 (осем) заявления, както и предвид обстоятелството че 

район „Централен“ и район „Източен“,  район „Северен“ и район „Западен“, район 

„Южен“ и район „Тракия“, са съседни райони в рамките на Шестнадесети район – 

Пловдив, то ПСИК, които ще бъдат разкрити в район „Централен“, район „Северен“  

район „Южен“  и „ Тракия“ следва да се считат за общи избирателни секции за гласуване 

с подвижна избирателна кутия по смисъла на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 и във 

връзка с чл. 249, ал. 1 от ИК, които обхващат територията на съседните административни 

райони в гр. Пловдив в рамките на Шестнадесети изборен район – Пловдив, както следва: 

- район „Централен“  

- район „Северен“ и район „Западен“; 

- район „Южен“  

- район „Тракия“ и район „Източен“ 

Предвид гореизложеното на основание чл. 37, чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 във връзка с чл.  90 

от Изборния кодекс и съгласно Решение № 766- ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК, 

Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК ,Районна избирателна комисия 16 – 

Пловдив,  

РЕШИ: 

1. Определя броя на подвижните избирателни секции (ПСИК) на територията на 

Шестнадесети район – Пловдив, както следва: 

1.1. Един брой ПСИК на територията на административен район „Централен“, за 

нуждите на района. 

1.2. Един брой ПСИК на територията на административен район „Северен“, за нуждите 

на района, както и за нуждите на избирателите/гласоподавателите с трайни увреждания, 

подали заявления за гласуване с ПСИК на територията на административен район 

„Западен“- гр. Пловдив; 
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1.3. Един брой ПСИК на територията на административен район „Южен“, за нуждите на 

района. 

1.4. Един брой ПСИК на територията на административен район „Тракия“, за нуждите 

на района, както и за нуждите на избирателите/гласоподавателите с трайни увреждания, 

подали заявления за гласуване с ПСИК на територията на административен район 

„Източен“- гр. Пловдив; 

 

2. Определя номерацията и броя на членовете на всяка ПСИК на територията на община 

Пловдив, както следва: 

Район Номер на ПСИК Брой членове 

Централен ПСИК 162201101 7 

Северен ПСИК 162204074 7 

Южен ПСИК 162205096 7 

Тракия ПСИК 162206075 7 

3. Определя състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, както 

следва: 

 

 

Общо за Община Пловдив: 

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

ПП ИТН 6 3 3 

 КП ГЕРБ-СДС 6 3 3 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 2 2 

ПП ДПС 4 1 3 

КП ДБ – ОБЕДИНЕНИЕ  4 2 2 

КП ИСМВ 4 1 3 

Общо 28 12 16 

4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 
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т.5 Разни – По т.5 от дневния ред се обсъждаха въпроси, които не изискваха вземането 

на решения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от председателя на комисията 

Ивайло Василев в 18:27 часа. 

 

 

Председател: Ивайло Василев 

 

 

 

……………………….. 

 

 

Секретар : Мурад Ферад 

  

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


