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ПРОТОКОЛ № 18 

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 19:07 часа от председателя на комисията – г-н Ивайло Василев. Беше извършена 

поименна проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 17 членове на РИК 

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

Отсъстват:  

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:     

     Последен номер на решение №130 

№ Материали за заседанието 

Проекторешения относно: 

Член на 

РИК 

1. Утвърждаване на замени на представители в СИК от 

квотата на всички политически партии и коалиции за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Вземане на решение за замени на представители в СИК, 

които не са се явили в изборния ден и не са били заменени 

от съответните политически партии и коалиции, 

представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Сигнал от Илко Георгиев, за агитационни материали, 

поставени в нарушение на Изборния кодекс. 

 

 

4. Сигнал от Цветелина Пенева, за нарушения в изборния ден   

5. 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 № 162202067 в Шестнадесети многомандатен изборен 

район-Пловдив. 

 

 

6. Преустановяване на машинно гласуване поради 

непреодолими външни обстоятелства при машинно 
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гласуване, по реда на чл. 269 ИК в СИК № 162204062 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

7. 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 

2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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 17 гласа 

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

бе проект на решение относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от 

квотата на всички политически партии и коалиции 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 ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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 17 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: 
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РЕШЕНИЕ 

№ 127-НС 

Пловдив Град, 14.11.2021 

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на всички политически 

партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

В Районната избирателна комисия 16-Пловдив, в изборния ден са постъпили заявления от всички 

политически партии и коалиции, относно предложения за промени в състава на СИК във всички 

административни райони. Към заявленията са приложени пълномощни на 

заявителите. Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са 

представени и подписани, както на хартиен носител, така също са налични и на цифров такъв. 

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

16 - Пловдив, 

 

РЕШИ: 

УТВЪРЖДАВА предложените от всички политически партии и коалиции замени в състави на 

СИК, съгласно Приложение 1, което не се публикува.  

АНУЛИРА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК. 

УКАЗВА на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

УКАЗВА на членовете на СИК, 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. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия 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: Вземане на решение за замени на представители в СИК, 

които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически 

партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив 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 
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2. Мурад Ферад Ферад ЗА 

3. Илиан Руменов Иванов ЗА 

4. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 

5. Андрей Иванов Захариев ЗА 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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 17 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 

№ 128-НС 

Пловдив Град, 14.11.2021 

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в 

изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Във връзка с откриването на изборния ден за народни представители и президент и вицепрезидент 

на дата 14.11.2021 год. и неявили се членове в съставите на СИК в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата 
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на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от 

ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на 

съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК ще се извърши от 

явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК. 

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 92, ал. 3 от 

Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив, 

  

Р Е Ш И: 

  

 НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател; зам.-председател и секретар) 

членовете на СИК, описани в Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение и им 

издава нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна позиция в съответната 

СИК на територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

 АНУЛИРА удостоверенията на членовете по т.1, издадени преди 14.11.2021 год. 

 АНУЛИРА удостоверенията на всички членове на СИК, неявили се в изборния ден – 

14.11.2021 год. 

  

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

 

По т.3 от дневния ред докладва Изабела Петкова - член на РИК-16 Пловдив. Предложен 

бе проект на решение относно: Сигнал от Илко Георгиев, за агитационни материали, 

поставени в нарушение на Изборния кодекс. 

 

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 

6. Антон Костадинов Вътов ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 
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8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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 17 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 № 131-ПВР/НС 

Пловдив, 13.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Сигнал от Илко Георгиев, за агитационни материали, поставени в 

нарушение на Изборния кодекс. 

В ЦИК е постъпил сигнал с вх. № С-23/14.11.2021 г. от Илко Георгиев, препратена по 

компетентност до Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив по електронната поща, като същата е заведена в регистъра на жалбите и сигнали 

на РИК 16-Пловдив, под № 14/14.11.2021 г. 

В така подадения сигнал се твърди, че на сградата на казино „РИЦ“ на бул. България в 

гр. Пловдив е налично „огромно пано с номер 32“. 

Съобразно разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК, в частни имоти агитационните материали 

следва да са поставени с разрешение на собственика или управителя на имота и в този 

смисъл е неотносима проверка за съответствие на местоположението на агитационните 

материали съгласно Заповед № 21 ОА-2740/08.10.2021г. на кмета на Община Пловдив. 

Наличието или не на договорни отношения между собственика на горепосочения имот е 

извън предметната компетентност на РИК 16, а в случай, че залепването на 
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агитационните материали е нанесло вреди на имота и/или на неговия собственик, 

съществува самостоятелен процесуален ред за тяхното претендиране, установяване и 

евентуално обезщетяване. 

До колкото не е изтекъл срокът по чл. 186, ал. 3 от ИК, агитационният материал не се 

явява в нарушение на изборния закон.    

С оглед гореизложеното, доколкото не се установява нарушение на правилата за 

провеждане на предизборна агитация, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

 Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал, регистрирана с вх. № 14/14.11.2021 г. в регистъра 

за жалби и сигнали на РИК 16-Пловдив, подаден от Илко Георгиев, относно агитационни 

материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия 

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

 

По т.4 от дневния ред докладва Изабела Петкова - член на РИК-16 Пловдив. Предложен 

бе проект на решение относно: Сигнал от Цветелина Пенева, за нарушения в изборния 

ден. 

 

 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 ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 

10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 
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11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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  17 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 № 132-ПВР/НС 

Пловдив, 13.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Сигнал от Цветелина Пенева, за нарушения в изборния ден. 

В РИК 16 е постъпил сигнал, заведен в регистъра на жалбите и сигналите с вх. № 

13/14.11.2021 г. от Цветелина Пенева, представител на сдружение „Демокрация и 

законност“, в който се твърди, че в секция 27 в училище „Найден Геров“, председателят 

на СИК е давал указания на гласоподаватели на език, различен от български. Твърди се, 

че подобно е положението в секции 22 и 23.  

Извършена е незабавна проверка от членове на РИК 16. При посещение на място, 

членовете на СИК потвърдиха, че са били посетени от жена, която не се е легитимирала 

с удостоверение или друг документ, указващ нейното качество в изборния процес. 

Същата не е гласувала, но е започнала да обвинява комисията в посочените в жалбата 

обстоятелства. Снети са обяснения от всички членове на посочения СИК, като всички 

отричат да са давани указания, съответстващи на изложените в сигнала. При 

посещението на членовете на РИК, комуникацията с гласоподавателите се е 

осъществявала само на български език, при спазване на методическите указания. 

По отношение на секции 22 и 23 членовете на СИК представиха за справка на членовете 

на РИК списък с лицата, заявили желание да получат копие от изборния протокол, като 

от сдружение „Демокрация и законност“ е вписана Лиляна Кирилова Здравчева, 

легитимирала се с надлежно издадено удостоверение от ЦИК. По данни на членовете на 

двете секционни комисии, лице на име Цветелина Пенева не се е легитимирало. 

Съставите на двете комисии категорично заявиха, че никой от тях не е гласувал заедно с 
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гласоподавателите, указвано е на същите начинът на поставяне на картата в СУЕМГ, 

което действие се извършваше и към момента на проверката. 

С оглед гореизложеното, доколкото не се установява нарушение на правилата в изборния 

ден и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район-Пловдив, 

 Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал, регистрирана с вх. № 14/14.11.2021 г. в регистъра 

за жалби и сигнали на РИК 16-Пловдив, подаден от Цветелина Пенева, относно 

нарушения в изборния ден. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия 

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

 

 

По т.5 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 № 162202067 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив. 

 

 

 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 ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

9. Димитър Василев Згуров ЗА 
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10. Изабела Светлозарова Петкова ЗА 

11. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 

12. Константин Василев Пехливанов ЗА 

13. Петя Йовкова Борисова ЗА 

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  17 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 

№ 133-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 № 162202067 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив. 

На 14.11.2021 г., в 17:20 ч., в Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

район-Пловдив, е постъпил сигнал по телефона от СИК № 162202067 относно СУЕМГ,  

в избирателна секция с две СУЕМГ, за която работата е преустановена, по реда на чл. 

269 ИК.  

По надлежния ред, СИК № 62202067 е предоставил заверен 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, 

 

Р Е Ш И: 
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УКАЗВА  на СИК № 162202067, 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  16130011 ведно с чернова на Приложение 

№ 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр с фабричен номер 16030011  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 “Източен”, 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.6 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 № 162204062 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив. 

 

 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 ЗА 

7. Антония Борисова Костова ЗА 

8. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 

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 ЗА 

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  17 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 

№ 134-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 № 162204062 в 

Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив 

На 14.11.2021 г., в 17:00 ч., в Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен 

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

избирателна секция с една машина, преустановили работа в изборния ден. По надлежния 

ред, СИК № 162204062 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, 

 

Р Е Ш И: 

УКАЗВА  на СИК № 162204062, 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 1612031 и 

Приложение № 110-НС-хм с фабричен номер 16020031 и формуляри от секционни 

протоколи Приложение № 103-ПВР-кр с фабрични номера 16130031 и 16130032 и 

Приложение № 111-НС-кр с фабрични номера 16130031 и 16130032, предадени им по 
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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 “Северен”, 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.7 Разни от дневния ред се обсъждаха въпроси, които не изискваха вземането на 

решения. 

 

 

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

 

 

 

Председател: Ивайло Василев 

 

 

………………………………. 

 

 

Секретар: Мурад Ферад 

 

………………………………. 
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