
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ  

гр.София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 

факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ №17/31.05.2019 г.  

гр.София  

 

Днес, 31.05.2019 г. от 13:00 ч., в сградата на СО, район „Триадица”, гр. София, ул. 

„Алабин“ № 54, ет. 3, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район 

- София (РИК 23 – София), за произвеждане на изборите за членове на Европейски 

парламент на 26 май 2019г., назначена с Решение № 47-ЕП от 03.04.2019 г. на ЦИК.  

 

 След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира 

присъствието на следните членове на РИК 23 - София:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР: 

  

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Живка Василева Котева  

 

2. Метин Мехмед Сюлейман 

3. Бригита Емилова Костова-Атанасова 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Антоанета Захариева Крумова 

6. Борис Стоянов Евтимов 

7. Йорданка Пенева Петкова 

8. Мария Петрова Праматарова-Щуркова 

9. Снежана Младенова Кондева 

10. Стоян Красимиров Кожухаров 

11. Таня Андонова Дишлиева 

12. Емил Григоров Николов 

13. Милен Събинов Ревански 

14. Роман Чавдаров Дражев 

15. Павлин Данков Пенков 

16. Надя Асенова Ангелова  

ОТСЪСТВАТ: 1. Дарина Маркова Пачева 

2. Даниел Сергеев Тунчев 

3. Красимир Георгиев Сираков 

  

Присъстват повече от половината членове на РИК. На основание чл. 70, ал. 3 от 

Изборния кодекс комисията има изискуемия от закона кворум за провеждането на заседание 

и за приемането на валидни решения.  

Председателят откри заседанието. 

След откриване на заседанието председателят на РИК направи предложение 

заседанието на комисията да протече при следния дневен ред: 



1. Разглеждане на жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 

229.  

2. Разглеждане на жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица” 

3. Разглеждане на жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, 

бл.221, вх.Е. 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов 

Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана 

Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Емил 

Григоров Николов, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков 

Пенков и Надя Асенова Ангелова 

«Против»: няма 

 

 В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен 

ред и заседанието протече при посочения по-горе дневен ред на заседанието, като РИК 

пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: 

 

По т.1 от Дневния ред: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 

2, бл. 229 

На 29.05.2019 г., в 12:14 ч., по електронна поща в РИК 23 е постъпила  жалба от Ана 

Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229, в която се твърди, че тя и и 84-

годишната й майка  са гласували на 26.05.2019 г. в секция 234615048 към 23 РИК в София. 

И двете  са гласували за една и съща коалиция с изрична преференция за един конкретен 

кандидат. Тя е е  гласувала  машинно, а майка й - ръчно. Бюлетината е 13, а кандидатът 104 

- Мария Спирова. 

Установила, че техния кандидат има 0 (нула) гласа, като брой преференции в публикуваните 

протоколи на тази секционна комисия.  

РИК 23 извърши преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК 

№ 234615048 установи, че същият е съгласно  образец – приложение № 85-ЕП-хм от 

изборните книжа; фабричният номер на протокола - 3230105 съответства на номера на 

формуляра, предаден на СИК в предизборния ден; протоколът е подписан от  всички от 

посочения състав на СИК. Във вписаните в протокола данни не са налице несъответствия, 

както и не са посочени да са постъпили жалби, възражения, заявления или особени мнения. 

РИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете и 

преференции,  при липса на несъответствия по чл. 287, ал. 3 ИК, както и след приемане на 

секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската 

администрация. Протоколът на СИК е  официален свидетелстващ документ, съставен от 

длъжностни лица в кръга на службните им задължения  и до доказване на противното по 

надлежния съдебен ред. С оглед на това,  следва да се приеме, че отразеното в протокола 

отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. Същевременно, следва да 

се отчете и фактът, че тайната на вота е гарантирана на всеки гласоподавател, именно с цел 

да не може да бъде проследен начинът, по който той гласува. Последващи гласуването 



изявления на избиратели, досежно начина, по който са гласували са недоказуеми и 

твърдения в обратен смисъл биха опорочили именно тайната на вота. 

Предвид изложеното, РИК 23 не установява нарушения на изборния процес, 

включително незаконосъобразни действия на членовете на СИК 234615048, поради което и 

на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район 

– София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 106-ЕП/31.05.2019 г. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ана Георгиева Клисарска.  

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.  

 ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов 

Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана 

Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Емил 

Григоров Николов, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков 

Пенков и Надя Асенова Ангелова 

«Против»: няма 

 

По т.2 от Дневния ред: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район 

„Триадица” 

На 29.05.2019 г., в 12:53 ч., по електронна поща в РИК 23 е постъпила  жалба от Ана 

Анна Димова,  ж.к. Стрелбище, район „Триадица”,  в която се твърди, че преференциалният 

й вот НЕ Е отчетен – срещу името на нейния избраник има 0 (нула), а тъй като аз лично съм 

гласувала за него, трябва да има поне единица. Счита, че при повторна проверка на 

преференциите – ако се допусне, че е била единствената, посочила точно този кандидат – 

бюлетината й може да бъде открита, а твърдението й доказано, а ако не е била единствената, 

значи преференциите просто не са били отчетени, което е тежко нарушение на изборния 

процес. Номерът на избирателната й секция е 234610046. 

РИК 23 извърши преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК 

№ 234610046 и  установи, че същият е съгласно  образец – приложение № 85-ЕП-хм от 

изборните книжа; фабричният номер на протокола - 3230165 съответства на номера на 

формуляра, предаден на СИК в предизборния ден; протоколът е подписан от  всички от 

посочения състав на СИК, като комисията е работила в пълен състав.  Във вписаните в 

протокола данни не са налице несъответствия, както и не са посочени да са постъпили 

жалби, възражения, заявления или особени мнения. При отварянето на избирателната кутия 

и установяването на резултатите от гласуването е извършено в присъствието на  Тодор 

Иванов Топалов– представител на Демократична България – Обединение, Виктор Ангелов 

Лозанов – Галъп интернешънъл и Светлана Руменова Петрова - представител на 

Демократична България – Обединение.  



РИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете и 

преференции,  при липса на несъответствия по чл. 287, ал. 3 ИК, както и след приемане на 

секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската 

администрация. Протоколът на СИК е  официален свидетелстващ документ, съставен от 

длъжностни лица в кръга на службните им задължения  и до доказване на противното по 

надлежния съдебен ред. С оглед на това,  следва да се приеме, че отразеното в протокола 

отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. Същевременно, следва да 

се отчете и фактът, че тайната на вота е гарантирана на всеки гласоподавател, именно с цел 

да не може да бъде проследен начинът, по който той гласува. Последващи гласуването 

изявления на избиратели, досежно начина, по който са гласували са недоказуеми и 

твърдения в обратен смисъл биха опорочили именно тайната на вота. 

Предвид изложеното, РИК 23 не установява нарушения на изборния процес, 

включително незаконосъобразни действия на членовете на СИК 234610046, поради което и 

на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район 

– София (РИК 23),прие  

РЕШЕНИЕ № 107-ЕП/31.05.2019 г. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Анна Димова.  

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.  

 ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов 

Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана 

Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Емил 

Григоров Николов, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков 

Пенков и Надя Асенова Ангелова 

«Против»: няма 

 

По т.3  от Дневния ред:  жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. 

Борово, бл.221, вх.Е. 

На 30.05.2019 г., в 14:15 ч., по електронна поща в РИК 23 е постъпила  жалба от Ясен 

Тодоров  в която се твърди, че 26 май е гласувал на изборите за европарламент и си  спомня, 

че е подкрепил  кандидат под №11(на бюлетината мисли, че беше означена като 111) на КП 

Възход. Изтеглил от секция "Резултати"( http://results.cik.bg/ep2019/rezultati/23.html) 

протокол, отнасящ се до избирателна секция 79, като приложено го изпраща.  На стр.9 от 

приложения протокол, отнасящ се до въпросната избирателна секция №79, този 

преференциален вот не е отразен. Срещу кандидат №11 пише "0", "нула". Вместо това е 

посочен един глас за кандидат №1 (тук не изключва това да е просто глас на друг 

избирател).  

РИК 23 извърши преглед на приетия протокол с резултатите от гласуването в СИК 

№ 234602079 и  установи, че същият е съгласно  образец – приложение № 85-ЕП-х от 

http://results.cik.bg/ep2019/rezultati/23.html


изборните книжа; фабричният номер на протокола - 4230132 съответства на номера на 

формуляра, предаден на СИК в предизборния ден; протоколът е подписан от  всички от 

посочения състав на СИК,  Във вписаните в протокола данни не са налице несъответствия, 

както и не са посочени да са постъпили жалби, възражения, заявления или особени мнения. 

При отварянето на избирателната кутия и установяването на резултатите от гласуването е 

извършено в присъствието на  Емилия Борисова Керчева – застъпник на КП Коалиция за 

България 

РИК няма правомощие да разпорежда повторно преброяване на гласовете и 

преференции,  при липса на несъответствия по чл. 287, ал. 3 ИК, както и след приемане на 

секционния протокол и предаване на изборните книжа и материали на общинската 

администрация. Протоколът на СИК е  официален свидетелстващ документ, съставен от 

длъжностни лица в кръга на службните им задължения  и до доказване на противното по 

надлежния съдебен ред. С оглед на това,  следва да се приеме, че отразеното в протокола 

отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. Същевременно, следва да 

се отчете и фактът, че тайната на вота е гарантирана на всеки гласоподавател, именно с цел 

да не може да бъде проследен начинът, по който той гласува. Последващи гласуването 

изявления на избиратели, досежно начина, по който са гласували са недоказуеми и 

твърдения в обратен смисъл биха опорочили именно тайната на вота. 

Предвид изложеното, РИК 23 не установява нарушения на изборния процес, 

включително незаконосъобразни действия на членовете на СИК 234602079, поради което и 

на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район 

– София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 108-ЕП/31.05.2019 г. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, 

кв. Борово, бл.221, вх.Е. 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.  

 ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Борис Стоянов 

Евтимов, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Снежана 

Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Таня Андонова Дишлиева, Емил 

Григоров Николов, Милен Събинов Ревански, Роман Чавдаров Дражев, Павлин Данков 

Пенков и Надя Асенова Ангелова 

«Против»: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закрива. 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 

  Живка Котева 

 

СЕКРЕТАР: ______________ 

  Полина Витанова  


