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ПРОТОКОЛ № 9 

Днес, 03.11.2021г. в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе заседание 

на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в 18:41 часа 

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

проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 11 членове на РИК 16 Пловдив 

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

Ферад Ферад, Андрей Иванов Захариев, Антония Борисова Костова, Димитър Василев 

Згуров, Спас Атанасов Шуманов, Константин Василев Пехливанов. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:                                                                                        

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на 

Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-

Пловдив в изборите за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14.11.2021 г. 

ИП 

2. Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК 

специализираните СИК, в изборите в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 

ИП 

3.  Назначаване на съставите на подвижните секционните 

избирателни комисии на територията на Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, Община Пловдив в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 

14.11.2021 г. 

КС 

4. Определяне условията и реда за образуване на избирателни 

секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с 

COVID-19, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, в местата за 

лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове 

под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци 

КС 

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

КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

КС 

6. 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: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 
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2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно мнозинство от присъстващите с 11 

гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Изабела Петкова – член на РИК-16 Пловдив. Предложен 

бе проект на решение относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията 

на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 
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4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 11 гласа „ЗА” и на чл. 

70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2-ПВР/НС от 

27.09.2021 г. на РИК 16, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 66-ПВР/НС 

Пловдив Град, 03.11.2021 г. 

ОТНОСНО: промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 

На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2-

ПВР/НС от 27.09.2021 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район 

– Пловдив, РИК 16-Пловдив 
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Р Е Ш И: 

1. От 8 ноември 2021 г., адресът на Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив, е както следва: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 

37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7 и ПАЛАТА № 3. 

2. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането и 

оформянето им в писмен вид, чрез: 

 поставянето им на общодостъпно място в Международен панаир – Пловдив, 

ПАЛАТА № 7; 

 публикуване на интернет страницата на комисията, на адрес: https://rik16.cik.bg. 

3. Мястото за обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив, е информационното табло, поставено във фоайето на ПАЛАТА 

№ 7. 

4. Обявява следните телефонни номера и факс за връзка с Районна избирателна комисия 

в Шестнадесети изборен район-Пловдив, а именно:  

 телефонни номера: 032/625 556, 032/628 024; 

 факс 032/633 680. 

5. Приемното време на комисията е: всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа. 

Адресът да се оповести публично чрез публикуване на интернет страницата на Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

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

По т.2 от дневния ред докладва Изабела Петкова - член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Провеждане на обучение на членовете на 

СИК, ПСИК специализираните СИК, в изборите в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 
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6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  11 гласа „ЗА” и на 

основание чл.72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 

в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 67-ПВР/НС 

Пловдив Град, 03.11.2021 г. 

ОТНОСНО: провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните 

СИК, в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 

г. 

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК, както 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

 

Р Е Ш И: 

1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, 

както следва: 
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2. Обучението ще се проведе онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта 

на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, а именно: 

www.rik16.cik.bg в секция „Съобщения” по дни и часове, както е посочено по-горе. 

3. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на 

общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД. 

4. Определя следните членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район – Пловдив, които да проведат обученията на членовете на СИК: 

- Изабела Петкова; 

- Константин Пехливанов; 

- Калоян Сухоруков; 

- Гергана Костадинова. 

 

4. Настоящото решение да се изпрати на общинската и районните администрации, вкл. и  

на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

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

По т.3 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК-16 Пловдив. 

Предложен бе проект на решение относно: Назначаване на съставите на подвижните 

секционните избирателни комисии на територията на Шестнадесети изборен район-

Пловдив, Община Пловдив в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

народни представители на 14.11.2021 г. 

 

ДАТА: НАЧАЛЕН ЧАС: РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

СИК: 

 

09.11.2021 г. 

 

 

18:00 ч. 

 

“Централен” 

“Източен” 

 

10.11.2021 г. 

 

19:00 ч. 

 

“Западен”, ПСИК и Специализирани 

СИК 

“Северен ” 

 

11.11.2021 г. 

 

19:00 ч. 

 

“Южен” 

“Тракия” 
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Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно 

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 11 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11, чл. 90, ал. 2 от 

Изборен кодекс, Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 831-

ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК и 

Решение № 65-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на РИК 16-Пловдив, Районна избирателна 

комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 

№ 68-ПВР/НС 

Пловдив Град, 03.11.2021 г. 

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на подвижните секционните избирателни 

комисии на територията на Шестнадесети изборен район-Пловдив, Община Пловдив в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 

14.11.2021 г. 

Като взе предвид постъпило Предложение с вх. № 123/03.11.2021 г. от Секретаря на 

община Пловдив (изх. № 21 ОУ-317 (84)/03.11.2021 г.), за назначаване на съставите на 

ПСИК на територията на Община Пловдив и утвърждаване на списъците на резервните 

членове, ведно с изискуемите от ИК документи, посочени по опис в писмото, 

включително протокол за проведени консултации на дата  02.11.2021 год., от 

съдържанието на които е видно, че е постигнато съгласие между участниците в 

консултациите - относно определяне на поименния състав на подвижните секционни 

избирателни комисии на територията на Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

включително и за техните ръководства, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка 

с чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11, чл. 90, ал. 2 от Изборен кодекс, Решение № 766-ПВР/НС от 

20.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 837-

ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК и Решение № 65-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на РИК 16-

Пловдив, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

Р Е Ш И: 

1. Назначава съставите на ПСИК на територията на Шестнадесети изборен район – 

Пловдив, Община Пловдив, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Издава удостоверения на членовете на ПСИК на територията на Шестнадесети 

изборен район-Пловдив, Община Пловдив. 

3. Указва на членовете на ПСИК, че при изпълнение на своите функции са 

длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

4. Указва на членовете на ПСИК, че при изпълнение на функциите си не могат да 

носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 

както и да провеждат предизборна агитация. 

5. Указва на кмета на община Пловдив, че съгласно чл. 90, ал. 3 от Изборния кодекс 

е задължен да предостави транспорт за подвижните секционни избирателни 

комисии. 

Препис от настоящото решение да бъде изпратено на общинската и районните 

администрации за сведение и изпълнение. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

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

По т.4 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков - член на РИК-16 Пловдив 

Предложен бе проект на решение относно: Определяне условията и реда за образуване 

на избирателни секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с COVID-

19, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 
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социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни 

съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци. 

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

гласуване и резултатите от него са както следва: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  11 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 9, ал. 6 и ал. 8, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 212, ал. 

5 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 844-ПВР/НС от 02.11.2021 г., Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 

№ 69-ПВР/НС 

Пловдив Град, 03.11.2021 г. 

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни 

заведения, включително за лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване 

от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне 

на избирателни списъци 

На основание чл. 9, ал. 6 и ал. 8, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 212, ал. 

5 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 844-ПВР/НС от 02.11.2021 г., Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,  

Р Е Ш И: 

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за 

стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в 

местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско 

знаме, и изготвяне на избирателни списъци. 

В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за 

задържане, и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или 

капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-

малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, 

изразили писмено или устно желание за гласуване. 

Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на 

местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – 

до 17.00 часа на 11 ноември 2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на 

секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, 

специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, 

пристанището, на което домува плавателния съд. 

Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за 

лишаване от свобода и за задържане и на плавателните съдове под българско знаме, се 

съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на 

плавателните съдове по Приложение № 20-ПВР/НС, Приложение № 21-ПВР/НС и 

Приложение № 22-ПВР/НС от изборните книжа. 

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се 

съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, 

спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по 

предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража (ЗИНЗС). 
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Не по-късно от 17.00 ч. на 11 ноември 2021 г. ръководителите на заведенията и домовете 

чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват 

органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на 

заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на 

тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез 

изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна 

поща. 

Не по-късно от 17.00 ч. на 11 ноември 2021 г. ръководителите на местата за лишаване от 

свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по чл. 23, 

ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните 

списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните 

избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от 

изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща. 

Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с 

хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва 

„включен в списък по чл. 28/29/30 ИК“. 

В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните 

институции и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват 

съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на 

избирателна секция. 

След провеждане на консултации кметът предлага на районната избирателна комисия 

състави на тези секционни избирателни комисии. 

Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни 

комисии. 

Избирателните списъци по т. 5 се предават от ръководителя на съответното заведение, 

съответно от капитана на плавателния съд и представители на РИК и общинската 

администрация на съответната секционна избирателна комисия с протокол (Приложение 

№ 88-ПВР/НС от изборните книжа). 

Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове издават 

удостоверение – Приложение № 24-ПВР/НС от изборните книжа – на избирателите, 

които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди 

изборния ден. 

В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписват избирателите, 

които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, 

лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или 

постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния 

списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след 

представяне от избирателите на документ за самоличност и декларация, че не са 
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гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните 

книжа). 

В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница 

(под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след 

представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да 

гласуват на друго място (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа). 

Декларациите по т. 10 и т. 11 съгласно Приложение № 32-ПВР/НС се прилагат към 

избирателния списък и стават неразделна част от него. 

ІІ. Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения с отделения 

за лечение на болни с COVID-19 и изготвяне на избирателни списъци. 

Ръководителят на съответното лечебно заведение образува самостоятелна избирателна 

секция при наличие на не по-малко от 10 избиратели с COVID-19, изразили писмено или 

устно желание за гласуване, която секция се намира в помещение, определено от 

ръководителя на заведението. Секцията по изречение първо е отделна от секцията по т. 

1, предложение първо. 

Не се допуска избиратели с COVID-19 да гласуват в секцията по т. 1, предложение първо, 

както и избиратели, настанени в други отделения на лечебното заведение да гласуват в 

секцията, разкрита за избиратели с COVID-19. 

Изречение първо на тази точка се прилага независимо дали секцията по т. 1 предложение 

първо се намира в същата или в различна сграда, от сградата в която се намира COVID-

19 отделението на съответното лечебно заведение. 

При определяне на броя на избирателите по т. 1, предложение първо, не се включва броя 

на избирателите в COVID-19 отделението на съответното лечебно заведение. 

При образуване на секции по т. 13 и съставяне на избирателните им списъци се прилагат 

правилата на раздел І. 

На членовете на секционна избирателна комисия, която обслужва секция по т. 13 се 

осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с 

хирургическа маска или защитна маска тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за 

сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на СИК от общинската 

администрация. 

В лечебните заведения, в които са разкрити две или повече COVID-19 отделения, 

разположени на различни етажи или в самостоятелни сгради, една секция по т. 13 може 

да обслужва повече от едно COVID-19 отделение. Със заповедта по т. 13 ръководителят 

на лечебното заведение определя обхвата на тази секция. В избирателния списък на 

образуваната секция по т. 13 се включват и избиратели от друго COVID-19 отделение, в 

което броят им е по-малко от 10. 
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Ръководителят на лечебното заведение определя помещение за работа на секцията във 

всяко от отделенията, които тя обхваща. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

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

По т.5 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков - член на РИК-16 Пловдив 

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

СИК от квотата на КП „ГЕРБ-СДС“ 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: 

 Членове на РИК Гласуване 

1. Ивайло Стоилов Василев ЗА 

2. Мурад Ферад Ферад ОТСЪСТВА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ОТСЪСТВА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ОТСЪСТВА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ОТСЪСТВА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ОТСЪСТВА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 
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В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  11 гласа „ЗА” и на 

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

изборен район – Пловдив взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 70-ПВР/НС 

Пловдив Град, 03.11.2021 г. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП „ГЕРБ-

СДС“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

В Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив е постъпило 

заявление с вх. № 122/03.11.2021 г. от Минко Минков, в качеството му на упълномощен 

представител на КП „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промяна в състава на СИК 

в район „Централен“.   

Предложената замяна в състава на СИК е представена и подписана както на хартиен 

носител, така и на електронен такъв. 

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 „ГЕРБ-СДС“ замяна в състава на СИК - 

съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения 

представител, както следва: 

Район Секция Позиция 
Име, презиме, 

фамилия на 
ЗАМЕСТВАН 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТВА

Н 

Име, презиме, 
фамилия на 
ЗАМЕСТНИК 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТНИК 

"Централен" 
162201024 Секретар 

Иван Пенков 

Трифонов 
********** 

ИЛИЯ ГИНЧЕВ 

КЪТЕВ 
********** 

"Централен" 162201024 Член 

Изабела 

Валентинова 

Миленкова 

********** 
Иван Пенков 

Трифонов 
********** 

"Централен" 162201028 Член 

ПЛАМЕНА 

ВАСИЛЕВА 

ПЕТРОВА 

********** 
Кремена Любенова 

Ковачева 
********** 

"Централен" 162201029 Член 
Кремена Любенова 

Ковачева 
********** 

ЕМИЛ НИКОЛОВ 

КУТРЯНСКИ 
********** 
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"Централен" 162201040 Член 

ДИМИТЪР 

ГЕОРГИЕВ 

ПЕТРОВ 

********** 
Мария Атанасова 

Рашкова-Хетеми 
********** 

"Централен" 162201045 Председател 
АНКА ИЛИЕВА 

ДИМОВА 
********** 

АНГЕЛ ТОДОРОВ 

ХАДЖИЙСКИ 
********** 

"Централен" 162201046 Секретар 
НИКОЛАЙ 

СТОЙЧЕВ КОЛЕВ 
********** 

Росица  Ангелова 

Ибишева 
********** 

"Централен" 162201053 Член 

НИКОЛАЙ 

ГЕОРГИЕВ 

ДАСКАЛОВ 

********** 
АСЕН ЦВЕТКОВ 

ЛАЗАРОВ 
********** 

"Централен" 162201053 Член 
НАДЯ ИЛИЕВА 

МАРКОВА 
********** 

БЛАГОВЕСТА 

ИВАНОВА 

ЩЕРЕВА 

********** 

"Централен" 162201057 Член 

БЛАГОВЕСТА 

ИВАНОВА 

ЩЕРЕВА 

********** 
Стефка Стоянова 

Лазарова 
********** 

"Централен" 162201058 
Зам.председа

тел 

Розина Иванова 

Качакова 
********** 

ЛАЗАР 

НИКОЛАЕВ 

НИКОЛОВ 

********** 

"Централен" 162201059 Член 
Михаил Тодоров 

Бручев 
********** 

Станка Тенчова 

Жекова 
********** 

"Централен" 162201060 
Зам.председа

тел 

ГЕОРГИ 

КОСТАДИНОВ 

БАНГИЕВ 

********** 
Михаил Тодоров 

Бручев 
********** 

"Централен" 162201060 Член 
НИКОЛАЙ 

КРЪСТЕВ ЧУКОВ 
********** 

Николай Лазаров 

Николов 
********** 

"Централен" 162201065 Член 
МАРИЯ НАЧЕВА 

ДАНАИЛОВА 
********** 

Анна Тодорова 

Николова 
********** 

"Централен" 162201070 Секретар 

АНА 

СЕРАФИМОВА 

МАРКИДОВА 

********** 

Борислава 

Атанасова 

Тодорова 

********** 

"Централен" 162201070 Член 
МАРИН ДОНЧЕВ 

ВЪЛКОВ 
********** 

Магдалена 

Атанасова 

Маринчешка 

********** 

"Централен" 162201070 Член 

СТОЙНА 

СПАСОВА 

СПАСОВА 

********** 
Нели Юлиянова 

Солакова 
********** 
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"Централен" 162201072 
Зам.председа

тел 

ГАБРИЕЛА 

СТАМЕНОВА 

ГАНЧЕВА 

********** 
Марин Илиев 

Кочанков 
********** 

"Централен" 162201072 Член 
Борислава 

Тодорова Тодорова 
********** 

Илия Димитров 

Джонгаров 
********** 

"Централен" 162201072 Член 

ДИМИТЪР 

ЗАПРЯНОВ 

ДИМИТРОВ 

********** 
Росица Дончева 

Йорданова 
********** 

"Централен" 162201073 Член 
Симона Стоянова 

Узунова 
********** 

Недялка Андреева 

Христова 
********** 

"Централен" 162201079 Член 

ПЕНКА 

ХАРАЛАМПИЕВА 

ВЪЛКОВА 

********** 

Събка Тодорова 

Атанасова-

Мишкарова 

********** 

"Централен" 162201081 Член 

ВЕСЕЛИНА 

АНДРЕЕВА 

ЧАВУШЯН 

********** 
Иванка Илиева 

Христева 
********** 

"Централен" 162201082 Член 
АНГЕЛ ТОДОРОВ 

ХАДЖИЙСКИ 
********** 

Георги Георгиев 

Ханъмов 
********** 

"Централен" 162201082 Член 

НЕЛИ 

ЮЛИЯНОВА 

СОЛАКОВА 

********** 
Елена Иванова 

Богданова 
********** 

"Централен" 162201084 Член 

ДЕСИСЛАВА 

БИСЕРОВА 

ИВАНОВА 

********** 
Николай Кръстев 

Чуков 
********** 

"Централен" 162201086 
Зам.председа

тел 

Магдалена 

Димитрова 

Гълъбова 

********** 

ГЕРГАНА 

ИВАНОВА 

ТРИФОНОВА 

********** 

"Централен" 162201086 Член 
Стефка Ангелова 

Темелкова 
********** 

Весела Георгиева 

Бичева 
********** 

"Централен" 162201086 Член 

СИЛВИЯ 

ГЕОРГИЕВА 

ПЕТРОВА 

********** 
Николай Рангелов 

Димитров 
********** 

"Централен" 162201087 Председател 

СТАНИСЛАВ 

СТЕФАНОВ 

МИТЕВ 

********** 

СТЕФАН 

ВАЛЕНТИНОВ 

КЕХАЙОВ 

********** 

"Централен" 162201088 
Зам.председа

тел 

ЯВОР 

КОНСТАНТИНОВ 

ТРИФОНОВ 

********** 

Антонина Благова    

Дерменджийска - 

Иванова 

********** 
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"Централен" 162201088 Член 
ТАНЧО НЕДЕЛЕВ 

БАЛЕВ 
********** 

ЯВОР 

КОНСТАНТИНОВ 

ТРИФОНОВ 

********** 

"Централен" 162201088 Член 

Красимира 

Йорданова 

Краевска 

********** 
Весела Стоянова 

Гюрова 
********** 

"Централен" 162201089 Член 

ГЕРГАНА 

ИВАНОВА 

ТРИФОНОВА 

********** 
Анка Илиева 

Димова 
********** 

"Централен" 162201091 Член 
ЖАНА ПЕТРОВА 

ДЕНЕВСКА 
********** 

Петър Иванов 

Йорданов 
********** 

"Централен" 162201093 Член 

ЛИЛИЯ 

ГЕОРГИЕВА 

ЧОНЕВА 

********** 

КАМЕН 

НИКОЛАЕВ 

ТОРОМАНОВ 

********** 

"Централен" 162201093 Член 

ЛЮБОМИРА 

МАТЕЕВА 

ПАМУКОВА 

********** 
Дарина Стефанова 

Ангелова 
********** 

"Централен" 162201095 Член 

ДИМИТРИНА 

ГЕОРГИЕВА 

ПОПОВСКА 

********** 
ЖАНА ПЕТРОВА 

ДЕНЕВСКА 
********** 

"Централен" 162201097 Член 

МАРГАРИТА 

СТОИЛОВА 

ДОДОВА 

********** 

КАТЕРИНА 

БОРИСОВА 

ДОДОВА 

********** 

"Централен" 162201098 Председател 

КАТЕРИНА 

БОРИСОВА 

ДОДОВА 

********** 
Ивайла Илкова 

Стоянова 
********** 

"Централен" 162201100 Председател 

СТЕФАН 

ВАЛЕНТИНОВ 

КЕХАЙОВ 

********** 

СТАНИСЛАВ 

СТЕФАНОВ 

МИТЕВ 

********** 

"Централен" 162201100 Член 
Мария Донкова 

Найденова 
********** 

ВАСИЛ 

ГЕОРГИЕВ 

ИЛИЕВ 

********** 

 

1. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.  

2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.  

3. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите 

функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК, както и че при 

изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, 

коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна 

агитация. 
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Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен 

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

 

По т.6 се обсъждаха въпроси, които не изискваха вземането на решения. 

 

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

Ивайло Василев в 18:50 часа. 

 

 

Председател: Ивайло Василев 

 

 

 

……………………….. 

 

 

Зам.-председател: Цеца Пенчева Бресковска 

  

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


