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ПРОТОКОЛ № 17 

Днес, 14.11.2021г. в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37 , Палата №7, се 

проведе заседание на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се 

откри в 11:07 часа от председателя на комисията – г-н Ивайло Василев. Беше извършена 

поименна проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 14 членове на РИК 

16 Пловдив и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. 

Отсъстват: Димитър Згуров, Антон Вътов, Петя Борисова 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:     

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Преустановяване на машинно гласуване поради 

непреодолими външни обстоятелства при машинно 

гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна 

секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от 

Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК 

в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. в 

СИК № 162206047 в Шестнадесети многомандатен изборен 

район-Пловдив. 

 

 

2. Преустановяване на машинно гласуване поради 

непреодолими външни обстоятелства при машинно 

гласуване, по реда на чл. 269 ИК в СИК № 162206063 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

 

 

                                                                                    

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 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

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

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с мнозинство от присъстващите с 14 гласа 

„ЗА”. 

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

бе проект на решение относно: Преустановяване на машинно гласуване поради 

непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на 

една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от 

Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. 

в СИК № 162206047 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

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

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 14 гласа „ЗА” и на 

основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив,, 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ 

№ 129-ПВР/НС 

Пловдив Град, 14.11.2021 г.  

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни 

обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна 

секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК 

по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. в СИК № 162206047 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив. 

На 14.11.2021 г., в 07:15 ч., в Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, е постъпил сигнал по телефона от СИК № 162206047 относно СУЕМГ,  

за който при сравнение между разпечатаната разписка за текущо състояние с получения 

в запечатан плик криптографски идентификатор за текущата версия на използвания 

софтуер, кодът не е съвпаднал.  

По надлежния ред, СИК № 162206047 е предоставил заверен препис от Приложение № 

5: Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на 
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ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.  

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 във връзка с чл. 269 ИК, 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

 

Р Е Ш И: 

УКАЗВА  на СИК № 162206047, на територията на Шестнадесети многомандатен 

изборен район-Пловдив да върне формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-

НС към методическите указания и да попълни формуляри от секционни протоколи 

Приложение № 103-ПВР-кр с фабричен номер 16130051 ведно с чернова на Приложение 

№ 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр с фабричен номер 16030051 ведно с чернова 

на Приложение № 111-НС-кр, предадени им по ред, определен в Решение № 107-

ПВР/НС на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив. 

Препис от настоящото решение незабавно да се изпрати на районната администрация на 

район “Тракия”, гр. Пловдив, за изпълнение. 

Препис от настоящото решение ведно с препис от Приложение № 5 - Протокол за 

наличие на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на ЦИК по прилагане 

на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14.11.2021 г., незабавно да се изпрати на ЦИК, за сведение.  

Решението подлежи на обжалване пред  ЦИК в тридневен срок от обявяването му, по 

реда на чл. 73 от ИК. 

 

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

бе проект на решение относно: Преустановяване на машинно гласуване поради 

непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК в 

СИК № 162206063 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

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

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ОТСЪСТВА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ОТСЪСТВА 

14. Райна Емилова Бонева ЗА 

15. Спас Атанасов Шуманов ЗА 

16. Тамер Джемалов Бейсимов ЗА 

17. Теодора Росенова Кирилова ЗА 

 

В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с  14 гласа „ЗА” и на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 130-ПВР/НС 

Пловдив Град, 14.11.2021 г.  

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни 

обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК в СИК № 162206063 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

На 14.11.2021 г., в 09:48 ч., в Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, е постъпил сигнал от СИК № 162206063 относно два броя СУЕМГ в 

избирателна секция с две машини, преустановили работа в изборния ден. По надлежния 

ред, СИК № 162206063 е предоставил препис от Приложение № 5: Протокол за наличие 

на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК 

за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 г.  

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 във връзка с чл. 269 ИК, 

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 
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Р Е Ш И: 

УКАЗВА  на СИК № № 162206063, на територията на Шестнадесети многомандатен 

изборен район-Пловдив, да премине към гласуване с хартиени бюлетини, като за 

установяване на резултата от гласуването съответно да върне формуляри от секционни 

протоколи Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, както и Приложение 

9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и да попълни формуляри от 

секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм с фабричен номер 1612051 и 

Приложение № 110-НС-хм с фабричен номер 16020051 и формуляри от секционни 

протоколи Приложение № 103-ПВР-кр с фабрични номера 16130052 и 16130053 и 

Приложение № 111-НС-кр с фабрични номера 16030052 и 16030053, предадени им по 

ред, определен в Решение № 107-ПВР/НС на Районната избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район-Пловдив.  

Препис от настоящото решение незабавно да се изпрати на районната администрация на 

район “Тракия”, гр. Пловдив, за изпълнение. 

Препис от настоящото решение ведно с препис от Приложение № 5 - Протокол за 

наличие на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на ЦИК по прилагане 

на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14.11.2021 г., незабавно да се изпрати на ЦИК, за сведение.  

Решението подлежи на обжалване пред  ЦИК в тридневен срок от обявяването му, по 

реда на чл. 73 от ИК. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 11:20 часа. 

 

 

 

Председател: Ивайло Василев 

 

 

………………………………. 

 

 

Секретар: Мурад Ферад 

 

………………………………. 
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