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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ  

 

гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин„ № 54, ет. 3. стая 301 (заседателна зала) 

и ст. 302 телефон за контакт – 0877 49 56 53, 028054130 и 028054131, e-mail: 

rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ №20/14.11.2021 г. 

гр.София  

 

Днес, 14.11.2021 г. от 20:00 ч., в заседателна зала в гр. София, район „Триадица”, 

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

район - София (РИК 23), за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., назначена с Решение № 

602-ПВР/НС/24.09.2021. 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. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 

3. Димитър Петров Шалъфов 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Снежана Тодорова Инкова 

6. Мая Тодорова Христова 

7. Райна Константинова Евтимова 

8. Параскева Иванова Димитрова 

9. Красимир Георгиев Сираков 

10. Надя Асенова Ангелова 

11. Стоян Красимиров Кожухаров 

12. Миладин Петров Рангелов 

13. Дарина Маркова Пачева 

14. Метин Мехмед Сюлейман 

15. Милен Събинов Ревански 

16. Снежина Стоянова Календжиева 

17. Васил Василев Кънев 

Отсъстват:  

  

На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК 23, поради 

което, е налице законово предвидения кворум за провеждането му и приемането на 

валидни решения.  

Председателят откри заседанието и предложи за гласуване обявения за 

днешното заседание дневен ред, както следва:  

Т.1 Промени в съставите на секционни избирателни комисии  

Т.2 Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 14.11.2021 г., от 13.00 

ч. до 20.00 ч. 
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Разни. 

 Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, 

както следва: 

Т.1 Промени в съставите на секционни избирателни комисии  

Т.2 Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 14.11.2021 г., от 13.00 

ч. до 20.00 ч. 

ГЛАСУВАЛИ:  

«За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, 

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Параскева Иванова Димитрова, 

Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Снежина Стоянова Календжиева и Васил Василев Кънев 
«Против»: няма  

 В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за 

дневен ред, поради което 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.относно: промени в съставите на секционни избирателни 

комисии  

I. В РИК 23 e постъпилo писмo с вх. № 343/14.11.2021 г.  от кмета на район 

„Младост” с предложение за освобождаване на общо 27 членове в 25 СИК, както 

следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 7 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. 

членове , КП „БСП за България“ – 6 бр. членове, КП„Демократична България – 

обединение“ – 1 бр. членове, ПП „ДПС“ – 10 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ – 3 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за 

освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени 

за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените 

представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. 

II. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № № 348/14.11.2021 г. от кмета на район 

„Красно село” с предложение за освобождаване на общо 14 членове в 12 СИК, както 

следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 3 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 6 бр. 

членове , КП „БСП за България“ – 1 бр. членове, КП„Демократична България – 

обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 0 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ – 4 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за 

освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени 

за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените 

представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. 

III. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № № 356/14.11.2021 г. от кмета на район 

„Триадица” с предложение за освобождаване на общо 19 членове в 17 СИК, както 

следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 2 бр. 

членове , КП „БСП за България“ – 3 бр. членове, КП„Демократична България – 

обединение“ – 1 бр. членове, ПП „ДПС“ – 5 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ – 8 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за 
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освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени 

за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените 

представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. 

IV. В РИК 23 e постъпилo писмo с вх. № 359/14.11.2021 г. и от кмета на район 

„Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 6 членове в 5 СИК, както следва: 

от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 2 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 3 бр. членове , 

КП „БСП за България“ – 0 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 0 

бр. членове, ПП „ДПС“ – 1  бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 0 

бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. 

На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други 

лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените 

представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 

72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети 

район – София (РИК 23), прие 

 РЕШЕНИЕ № 172-ПВР/НС/14.11.2021 г 

I 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район 

„Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както 

следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234615012 Член 

Гергана Иванова 

Харалампиева  

Алекс Любомиров 

Христов  

234615018 Член Евелина Нанева Тодорова  Иво Тодоров Михайлов  

234615018 Член Мариян Бойков Дончев  

Ивелина Красимирова 

Йолова  

234615023 Секретар 

Светослав Драгомиров 

Каменов  Татяна Благоева Попова  

234615028 Член Димитър Николаев Димитров  Виктор Костов Зидаров  

234615031 Член Татяна Благоева Попова  

Валентина Димитрова 

Гергинова  

234615032 Член Светлана Недева Бонева  Ангел Стойчев Гергинов  

234615033 Член Ангел Кирилов Харалампиев  

Енрико Костадинов 

Фалчи  

234615039 Член Цветанка Митова Нинкова  

Росалия Данчева 

Христова  

234615040 

Зам. 

председател Кристина Кирилова Стоянова  

Кристина Георгиева 

Иванова  

234615043 Член Славчо Петров Стоянов  

Мартин Любомиров 

Миленков  

234615050 

Зам. 

председател Венцислав Николов Николов  

Виолета Стоянова 

Валикова  

234615060 Член Цветомир Йорданов Цоков  

Мартин Венциславов 

Коев  

234615063 Член Светлина Ашраф Абоелрадж  

Мария Румянова 

Хаджийска  
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234615064 Член Таня Илиева Асенова  Мария Спасова Петкова  

234615069 Член Петър Славчев Стоянов  Анна Антонова Василева  

234615070 Член 

Захаринка Велизарова 

Стоянова  

Стамен Кирилов 

Стаменов  

234615088 Член 

Кина Иванова Фичева - 

Величкова  

Людмила Кирилова 

Левакова  

234615092 Член Симеон Чавдаров Петков  

Кристияна Цветанова 

Стефанова  

234615102 Член Невенка Стоилова Веселинова  Петър Петров Христов  

234615105 Член Ангел Иванов Китов  

Валерия Василева 

Ангелова  

234615105 Член 

Боряна Стефанова Митрева - 

Миткова  

Цветелина Янкова 

Янкова  

234615106 Член Пламен Кирилов Пенев  

Ирен Страхилова 

Борисова  

234615114 Член 

Борислав Бориславов 

Кьовкаров  

Вероника Маринова 

Николаева  

234615119 Член Ася Николаева Попова  

Георги Станиславов 

Стоилов  

234615122 Председател Яна Николаева Досева  

Красен Георгиев 

Ханджиев  

234615130 Член Бисер Иванов Борисов  Янко Иванов Ламбринов  

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

II 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район 

„Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234602096 Член Станислав Лазаров Станев  

Александър Стефков 

Василев  

234602098 Член Валентин Калинов Лозанов  Алек Георгиев Благоев  

234602099 Член Христо Венциславов Ценов  

Александър Божидаров 

Здравков  

234602026 Секретар 

Радостина Луканова 

Куюмджиева  

Недялка Славчева 

Асенова  

234602001 Член Силвия Димитрова Иванова  

Павлинка Стойова 

Атанасова-Георгиева  

234602020 

Зам. 

председател Магдалена Руменова Иванова  

Екатерина Христова 

Чакърова  

234602083 Секретар Мариола Стаменкова Петрова  

Бисер Димитров 

Лазаров  

234602038 Член Божидар Божидаров Камбуров  Юрий Петров Луканов  

234602063 

Зам. 

председател 

Александър Николаев 

Алексиев  

Димитър Максимов 

Долев  

234602038 Член Йордан Маринов Дяков  Стефка Русева Казакина  

234602040 Член Вяра Атанасова Танчева  

Камелия Каменова 

Генева  

234602040 Секретар Георги Георгиев Цветков  

Радина Петкова 

Петрова  

234602002 Зам. Мартин Венциславов Петров  Тони Станиславов  
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председател Петкучев 

234602004 

Зам. 

председател Бетина Бисерова Дурова  

Габриела Калоянова 

Мирова  

 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

III. 1.Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район 

„Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234610104 

Зам. 

председател Любен Павлов Владимиров  Петя Ангелова Костова  

234610045 Член Петя Ангелова Костова  

Любен Павлов 

Владимиров  

234610112 Член Теодора Николаева Желязкова  

Христина Симеонова 

Найденова  

234610110 Член Александър Николаев Петков  Георги Симов Нинов  

234610113 Член Дилян Славейков Петров  

Албена Колева 

Борисова  

234610105 Член Явор Делчев Митев  

Анелия Иванова 

Иванова  

234610107 Член 

Христина Красимирова 

Кръстева  

Стоянка Иванова 

Калковска  

234610113 Член Иван Валентинов Стойчев  

Джулия Руменова 

Томова  

234610109 Член Джулия Руменова Томова  

Константин Борисов 

Тасков  

234610104 

Зам. 

председател Георги Димитров Пенков  

Любен Павлов 

Владимиров  

234610118 

Зам. 

председател Константин Панайотов Ляков  

Стефан Венциславов 

Маринов  

234610034 Член Пенка Йорданова Пелова  

Мартин Валериев 

Илиев  

234610065 Член 

Климентина Климентинова 

Балтаджиева  

Павлинка Койчева 

Павлова  

234610122 

Зам. 

председател Руслан Кирилов Дан  Даниел Петков Николов  

234610078 Член Калина Александрова Савова  Емили Куанг Хоанг  

234610115 Секретар Мила Христова Караджова  

Александър Николаев 

Савов  

234610086 Член Мария Симеонова Грънчарова  

Адриана Илиянова 

Ботушарова  

234610036 Член Марияна Лазарова Пашановска  

Валентина Сергеевна 

Симченкова  

234610120 Член Иван Арнолд Прибиловски  

Виолетка Петрова 

Димитрова  

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 
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IV. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, 

Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

Заместван 

234608030 Член Аделина Руменова Петрова  

Йоана Георгиева 

Караиванова  

234608015 Секретар Илка Димитрова Василева  Методи Георгиев Савов  

234608015 

Зам. 

председател Весела Траянова Даракчиева  

Николина Василева 

Христова  

234608029 Член Александър Николаев Савов  

Иван Георгиев 

Караиванов  

234608003 Член Иван Тодоров Крачев  

Александра Иванова 

Иванова  

234608044 Секретар Габриела Станчева Панайотова  

Велислава Руменова 

Черкезова  

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, 

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Параскева Иванова Димитрова, 

Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Снежина Стоянова Календжиева и Васил Василев Кънев 

«Против»: няма  

По т.2 от Дневния ред: относно доклад по сигнали и жалби, постъпили в 

изборния ден 14.11.2021 г., от 13.00 ч. до 20.00 ч. 

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в 

изборния ден – 14.11.2021 г., от 13.00 ч. до 20.00 ч. и предприетите по тях действия и 

мерки от страна на РИК 23 София, приет с РЕШЕНИЕ № 173-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

 

1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Веселина Огнянова Купенова, 

получен по телефона на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 13.10 ч., приет от Зам. 

председателя на РИК 23 Веселина Кирилова, заведен с Вх. № 344/14.11.2021 г. в 

общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на 

РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат данни за бавната 

организация на СИК 60 в район Лозенец по процеса на гласуване и наличието на 50 

гласоподаватели пред изборното помещение. РИК 23 като разгледа сигнала предприе 

необходимите действия като е указала на Председателя на СИК и районната 

администрация на район Лозенец да предприемат необходимите и възможни съгласно 

ИК действия за намаляване на струпването на гласоподаватели пред изборното 

помещение. 

2. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Александър Иванов-САК, 

пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
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ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 

13.15 ч. Същата е заведена с Вх. № 345/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. 

№ 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент 

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

същата се излагат данни, че в СИК 234610098 в 73 СОУ „Вл. Граматик“, ул. Г. 

Измирлиев 2 разписките от машинното гласуване в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители се пускат в две различни непрозрачни 

кутии за разписки. РИК 23 като разгледа жалбата установи, че по идентична жалба с 

Вх. № 331/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 3/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подадена от адв. 

Николай Христов-САК, пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, се е произнесла като е указала на всички председатели 

на СИК в район Триадица и в частност 73 СОУ „Вл. Граматик“, ул. Г. Измирлиев 2 да 

бъде преустановено допуснатото нарушение като контролните разписки се пускат 

само в една кутия, а в края на изборния ден се разпределят на две и опаковат съгласно 

Методическите указания за гласуване със СУЕМГ и Решение № 896-

ПВР/НС/10.11.2021 г. на ЦИК. 

3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Цвета Методиева Деянова, 

получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 13.20 ч. Същият е 

заведен с Вх. № 346/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни за допуснати различни нарушения на изборния процес в СИК 14 в с. Лозен, 

район Панчарево, изразяващи се в неправомерно изчакване на гласоподаватели пред 

изборните помещения и непоставяне пред същите на необходимата информация 

съгласно ИК. Отделно от това жалбоподателката сама посочва, че е била без маска в 

изборното помещение. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че сигналът не е 

подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че 

РИК 23 извърши проверка като установи, че пред СИК е налично табло с цялата и 

изискуема съгласно ИК информация, а забавянето се е дължало на технически 

проблем с машината за гласуване, който е бил отстранен и гласуването е продължило 

нормално. Що се отнася до отправената от страна на СИК забележка към 

жалбоподателката, то СИК е изпълнил задълженията си съгласно Указанията на МЗ 

относно произвеждането на изборите на 14.11.2021 г. 

4. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Никола Минчев-САК, 

пълномощник на представляващия КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, 

получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 13.31 ч. Същата е 

заведена с Вх. № 347/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. 

в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същата се излагат 

данни, че председателят на СИК 234609003 е назначен в нарушение на ИК като 

същият не отговаря на изискванията на чл. 95 от ИК. Допълнително се сочи, че 

лицето се идентифицира с документ за пребиваване /разрешение за пребиваване на 

чужденец/, а не с лична карта. РИК 23 като разгледа сигнала извърши служебна 

проверка и установи, че Председателят на СИК 234609003 в район Лозенец е 

назначен от РИК 23 с валидно ЕГН и при спазване на изискванията на чл. 91 и 

следващите от ИК. 
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5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Иван Петров, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 14.23 ч. Същият е заведен с 

Вх. № 350/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни за неправомерна агитация в СИК № 69 в 150 ОУ, получена в 08 РУ-СДВР на 

14.11.2021 г. около 12.35 часа. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият 

следва да се изпрати за произнасяне по компетентност на РИК 24 София. 

6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Венцислав Бенов, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 14.47 ч.. Същият е заведен с 

Вх. № 351/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни за проблеми с машините за гласуване и забавяне на процеса на гласуване в 

СИК 234610060. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За 

пълнота следва да се посочи, обаче че РИК извърши проверка и бе проведен разговор 

с Председателя на секционната комисия, като бе установено, че и двете машини за 

гласуване работят. Имало е кратко забавяне поради блокиране на едната машина, но 

гласуването протича нормално и няма струпване на гласоподаватели. 

7. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Лилиан Никифорова от Институт 

за развитие на публичната среда, получен по електронната поща на РИК 23 София на 

14.11.2021 г. в 14.53 ч.. Същият е заведен с Вх. № 352/14.11.2021 г. в общия регистър 

на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат данни за  присъствие в СИК 234608034 на 

застъпници с баджове, които не са по образец, като е посочена коалицията БСП за 

България. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За 

пълнота следва да се посочи, че РИК извърши проверка и бе установено с 

ръководството на СИК, че е присъствал застъпник, но вече не е в секцията. На СИК 

бяха дадени указания, че ако представител, застъпник или наблюдател се явят в 

секцията, отличителните им знаци следва да отговарят на утвърдените с Решение № 

546-ПВР/НС от 17.09.2021г., и в случай че е посочен партия, коалиция или 

инициативен комитет, същите лица не следва да бъдат допускани в секцията. 

8. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Венета Божидарова Тодорова, 

препратен от ЦИК, получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 

15.25 ч.. Същият е заведен с Вх. № 353/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. 

№ 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент 

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

същия се излагат данни, че в СИК 5 в район Лозенец машината за гласуване, на която 

г-жа Тодорова е упражнила своя вот, полето с номер 9 е било „почернено“, както и че 

преди да потвърди своя вот на екрана се е появил текста „Не подкрепям никого“. 

Гласоподавателката е получила указания от СИК и е успяла да се върне назад и да 

упражни своя вот съгласно нейното желание. Сигналът не е подписан и като такъв не 

подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК извърши проверка и 

бе установено с ръководството на СИК, че действително гласоподавателка е имала 

проблем с гласуването, но след указанията от страна на СИК, е успяла да коригира 

своя вот чрез софтуерните възможности на машината с бутони НАЗАД. Гласуването 

протича нормално. Няма оплаквания от други гласоподаватели за проблеми с 

машините или некоректно отразен вот. 
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9. В РИК 23 София е постъпило оплакване от Гергана Стоева, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 15.29 ч.. Същият е заведен с 

Вх. № 354/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни, че в СИК 92 в район Красно село, гласоподавателката е направила грешка като 

е гласувала само за единия вид избор. Задавала е въпроси, поискала е да гласува още 

веднъж, получила е отказ от страна на СИК, който е законосъобразен, но посочва, че 

към нея са отправяни обиди и заплахи, че ще бъде „изхвърлена“ от полицията. 

Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва 

да се посочи, че РИК извърши проверка и бе установено с ръководството на СИК, че 

действително гласоподавателката е поискала повторно да гласува. Напрежението е 

ескалирало и са разменени реплики от двете страни. РИК дадоха указания на СИК да 

не се поддават на напрежението и на провокации, да запазят добрия тон и да 

поддържат нормална обстановка при гласуването. Няма оплаквания от други 

гласоподаватели. 

10. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Вероника Грозданова, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 15.37 ч.. Същият е заведен с 

Вх. № 355/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни, че в СИК 1 в район Триадица, предназначена за гласуване на хора с 

увреждания, е било налице възпрепятстване на гласуването под формата на създаване 

на пречки като шум, заплахи, заснемане и др, с което са създали дискомфорт при 

гласоподаването на майката на подателя на сигнала. Сигналът не е подписан и не 

подлежи на разглеждане. РИК извърши проверка и установи чрез СИК, че 

гласоподавателката е упражнила своя вот, като от СИК единствено са се опитвали да 

съдействат. Отричат да са заснемали. Вотът е отчетен коректно и гласуването протича 

нормално. На СИК са дадени указания, че следва да осигурят нормална обстановка в 

помещението за гласуване и освен ако избирателят сам не поиска съдействие, СИК да 

не се намесват в процеса по гласуване. 

11. В РИК 23 София е постъпила жалба от Никола Минчев, ПП 

Продължаваме промяната, получен по електронната поща на РИК 23 София на 

14.11.2021 г. в 15.51 ч.. Същият е заведен с Вх. № 357/14.11.2021 г. в общия регистър 

на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. жалбата е описано как в сутрешните часове в 70 СИК в район 

„Красно село“ човек с бадж „Представител коалиция“ оставя на председателя торба, 

за която по-късно се установява, че е пълна със сандвичи и по-конкретно „Багета мега 

с пил. Месо“. Жалбоподателят е чул да се говори за „сандвичите от нашата партия“ и 

че „за това не се говори“. Споменато е и че раздаващият сандвичите е питал колко са 

гласувалите до момента. Твърди се, че посоченото представлява съществено 

нарушение на изборните правила, без обаче да са посочени конкретните изборни 

правила, които са нарушени. РИК 23 като разгледа жалбата не можа да установи на 

кои изборни правила противоречат посочените в сигнала действия. РИК 23 не намира, 

че са налице данни за извършено нарушение на изборното законодателство. Оставя 

жалбата без уважение като неоснователна. 

12. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Боян Младенов Велев, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 15.39 ч., препратен от ЦИК. 
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Същият е заведен с Вх. № 358/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 

4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и 

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

същия се излагат данни, че в СИК 5 в Лозенец СИК не съдействат на избирателите 

при гласуване с машината и се излагат оплаквания, че при погрешно гласуване само 

за единия вид избор, не се давало възможност за гласуване с хартия. Сигналът не е 

подписан и не подлежи на разглеждане. РИК се свърза с посочената СИК и установи, 

че членовете на СИК подпомагат гласоподавателите в рамките на закона и в 

съответствие с указанията на ЦИК и няма как да стоят непосредствено до машината 

за гласуване и освен това нямат право да допускат избирател да гласува повторно за 

другия вид избор, и още повече нямат право да предоставят бюлетина. Установено е, 

че СИК осъществяват правомощията си законосъобразно. 

13. В РИК 23 София е постъпила жалба от членовете на СИК 10, 55 СОУ, 

район Студентски, получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. 

в 17.13 ч. Същата е заведена с Вх. № 360/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с 

Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. Същата е срещу работата в СИК на Председателя и Зам. председателя на СИК. 

РИК 23 като разгледа жалбата установи, че същата е неподписана и като такава не 

подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 е уведомил 

районната администрация на район Студентски за предприемане на необходимите 

действия по компетентност, съвместно с политическите партии, излъчили тези 

представители в СИК съгласно договорената квота. 

14. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Наталия Маева, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 17.18 ч., препратен от ЦИК. 

Същият е заведен с Вх. № 361/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 

4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и 

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

същия се излагат доводи за нарушение на изборното законодателство в СИК 72 в 

район Красно село чрез отправяне на запитване до гласоподавателите колко пъти са 

гласували. РИК 23 като разгледа сигнала извърши проверка като е дала указания на 

Председателя на СИК да се проследява отпечатването на контролните разписки от 

машинното гласуване и по тяхната дължина да проследят за кой вид избор е 

гласувало лицето, каквито са и изричните указания на ЦИК. 

15. 14. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Виолета Янева, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 17.18 ч., препратен от ЦИК. 

Същият е заведен с Вх. № 362/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 

4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и 

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

Същият е изпратен до ЦИК и касае неправомерна агитация от лицето Кирил Петков 

от Продължаваме Промяната в ефир в 8 медии и в директно излъчване във фейсбук. 

Сигналът е изпратен до ЦИК и РИК 23 няма компетентност да се произнесе, 

доколкото се касае за нарушение на правилата за предизборна агитации в национални 

медии. 

16. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Александър Иванов-САК, 

пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 

17.48 ч. Същата е заведена с Вх. № 363/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. 

№ 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент 
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и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В 

същата се излагат данни, че в СИК 234617040 Председателят и член на СИК са 

въвели практика като се събират лични карти на гласоподаватели от опашката, а не 

всички били склонни да ги дават. РИК 23 като разгледа сигнала е извършила 

проверка и е дала указания на Председателя на СИК да се преустанови практиката. 

17. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Мирослав Велков Колчев, 

препратен от ЦИК, получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 

17.46 ч. Същият е заведен с Вх. № 364/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. 

№ 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент 

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

сигнала се излагат данни, че в СИК в кв. Лозенец, 6-то помощно училище, ул. 

Русалийски проход едната машина е блокирала и пред секцията има огромна опашка. 

РИК 23 като разгледа сигнала установи, че се касае за СИК 234609060 с 2 СУЕМГ, 

едното от което е блокирало още в началото на изборния ден. ЦИК е надлежно 

уведомена, гласуваното продължава само с едното СУЕМГ. 

18. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Саниела Иванова Иванова, 

препратен от ЦИК, получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 

18.10 ч. Същият е заведен с Вх. № 365/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. 

№ 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент 

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

сигнала се излагат данни, че г-н Кирил Петков нарушава тайната на вота и извършва 

манипулация. Доколкото в сигнала не се посочва за коя СИК и в кой район става 

въпрос, то и РИК 23 не би могла да вземе решение в рамките на своята 

компетентност. Така мотивирана РИК 23 оставя сигнала без разглеждане. 

19. 18. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Гергана Стоева, препратен 

от ЦИК, получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 18.14 ч. 

Същият е заведен с Вх. № 366/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 

4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и 

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

същия се излагат данни, че в СИК 92, 23 МИР председателят на СИК е обидил 

жалбоподателката във връзка с упражняването на правото й на глас. РИК 23 като 

разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на 

разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в МИР 23 има три района с 92-ра 

СИК /Красно село, Триадица, Младост/ и РИК 23 не може да установи за коя точно 

СИК става въпрос. 

20. В РИК 23 София е постъпила жалба от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от 

Бойко Методиев Борисов, чрез Тодор Славов Кръстев – областен координатор на ПП 

ГЕРБ за гр. София, получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. 

в 18.36 ч. Същата е заведена с Вх. № 367/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с 

Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. В същата се излагат данни, че в СИК на територията на район Красно село, 51 

СУ членовете на СИК са без лични предпазни средства, няма контрол при влизането 

на избирателите и липсва охрана на секцията. РИК 23 като разгледа жалбата 

установи, че същата касае приложение на правилата за организация и провеждане на 

изборния процес съгласно Указанията на МЗ относно произвеждането на изборите на 

14.11.2021 г. РИК 23 е дала указания на районната администрация на район Красно 

село да уведомят всички членове на СИК да спазват стриктно противоепидемичните 

марки. 
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21. В РИК 23 София е постъпила жалба от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от 

Бойко Методиев Борисов, чрез Тодор Славов Кръстев – областен координатор на ПП 

ГЕРБ за гр. София, получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. 

в 18.36 ч. Същата е заведена с Вх. № 367/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с 

Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. В жалбата се излагат доводи, че лицето Боян Златев – кандидат за народен 

представител от КП „БСП за България“, извършва нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК 

на територията на 131 СУ, район Младост, като отправя призиви за подкрепа на 

конкретна партия и пита излизащите от изборните помещения за кого са гласували. 

РИК 23 като разгледа жалбата извърши проверка и установи, че на територията на 

131 СУ в район Младост по повод създалата се ситуация са извършени действия по 

компетентност от органите на МВР като лицето Боян Златев – кандидат за народен 

представител от КП „БСП за България“ е призован да дава обяснения. Доколкото в 

жалбата се сочи, че действията са извършени на територията на училището, а не в 

конкретно изборно помещение и СИК, то и РИК 23 не може да предприеме действия 

в рамките на компетентността си по реда на ИК. 

22. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Силвия Станчева, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 19.07 ч. Същият е заведен с 

Вх. № 368/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същата се излагат 

данни, че в СИК 77 в 104 ОУ лицето Павлина се е държала неуважително към 

гласоподавателите и ги е обиждала. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че СИК 

77 в 104 ОУ е на територията на район Триадица. Сигналът не е подписан и като 

такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 е дала 

указания на всички СИК на територията на района чрез районната администрация на 

район Триадица да спазват стриктно изборното законодателство и МУ на ЦИК. 

23. В РИК 23 София са постъпили сигнали, препратени от ЦИК, получени по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 19.33 ч. Същите са заведени с 

Вх. № 369/14.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. РИК 23 като разгледа 

сигналите установи:  

a. Сигнал от Мария Йорданова - в СИК 05 в район Студентски изборното 

помещение не е достъпно за хора с увреждания, опашката е голяма, чака се с часове, 

няма диференциация, подавани са сигнали и друг път. РИК 23 констатира, че СИК 05 

район Студентски е определена за гласуване с 2 СУЕМГ, но не е определена за 

гласуване на хора с увреждания съгласно Решение № 95-ПВР/НС/03.11.2021 г. СИК 

няма как да извършва диференциация на гласоподавателите. 

b. Сигнал от Владимир Константинов - в СИК 62 – 23 МИР са държали 

личната му карта в противовес на правилата. РИК 23 констатира служебно, че СИК с 

номер 62 има в район Красно село, Лозенец, Триадица, Младост и Витоша и не може 

да отнесе сигнала към конкретна СИК. 

c. Сигнал от Михаела Петрова – в СИК 28 в 10 СОУ Теодор Траянов 

СУЕМГ разпечатва само контролни разписки от избора за президент. РИК 23 е дала 

указания на СИК да потърсят съдействието на техника на Сиела Норма АД и 

протоколират необходимите обстоятелства в Протокол Приложение 4 към МУ. 
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d. Жалба от адв. Никола Минчев, пълномощник на КП „Продължаваме  

Промяната“ – на тероторията на 131 СУ район Младост лицето Боян Златев – 

кандидат за народен представител от КП „БСП за България“, провежда 

незаконосъобразна агитация. РИК 23 като разгледа жалбата установи, че вече се е 

произнесла по идентична жалба, подадена до РИК 23 от КП ГЕРБ-СДС. 

e. Сигнал от Ники Петров – в СИК 20 в район Красно село има голямо 

струпване на гласоподаватели пред изборното помещение, а пред другите СИК на 

територията на 51 СУ няма. Иска се хората да бъдат разпределени поравно по 

секциите. РИК 23 като разгледа сигнала е указала на Председателя на СИК 20 да 

организира изборния процес в рамките на възможните действия, спазвайки ИК. Що се 

отнася до равномерното разпределение на хората по СИК, то това е правомощия на 

кмета на съответната община съгласно чл. 23 от ИК. 

24. В РИК 23 са постъпили сигнали от Бианка Хинова и Любомир Райков, 

получени по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 19.45 ч., 

препратени по компетентност от ЦИК. Същите са заведени с Вх. № 370/16.11.2021 г. 

в общия регистър на РИК и с Вх. № 4/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на 

РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. В същите са наведени идентични опраквания за 

голяма опешка пред изборното помещение на СИК 115, район Младост. Предвид 

факта, че касаят едни и същи оплаквания, сигналите са обединени в една преписка и 

по тях РИК 23 ще се произнесе с едно решение. След разглеждането им РИК 23 е 

указала на Председателя на СИК да организира изборния процес в рамките на 

компетентността си и при спазване разпоредбите на ИК. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, 

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Параскева Иванова Димитрова, 

Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Снежина Стоянова Календжиева и Васил Василев Кънев 

«Против»: няма  

 

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 20.30 ч. 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР : ___П_____________ 


