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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 №19/14.11.2021 г. 

гр.София  

 

Днес, 14.11.2021 г. от 13:15 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., до 13.00 

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., до 13.00 

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. № 332/14.11.2021 г. и от секретаря на район 

„Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 8 членове в 8 СИК, както следва: 

от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 5 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 0 бр. членове , 

КП „БСП за България“ – 0 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 1 

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. 

II. В РИК 23 са постъпили писма с вх. № № 307/12.11.2021 г. 341/14.11.2021 и от 

кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 15 членове в 9 

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

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

България – обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 2 бр. членове, КП „коалиция 

„Изправи се! Мутри вън!“ – 5 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 са постъпили писма с вх. № № 330/14.11.2021 г. и 339/14.11.2021 г. от 

кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 7 членове в 6 СИК, 

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

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

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

IV. В РИК 23 e постъпилo писмo с вх. № 335/14.11.2021 г. и от кмета на район 

„Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 6 членове в 6 СИК, както 

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

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

обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 2  бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ – 2 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 № 170-ПВР/НС/14.11.2021 г.: 

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

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

следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234609005 Секретар Евгения Милчева Консулова  Владина Драгомирова Ганева  

234609033 Член Красимира Иванова Тодорова  Калоян Радостинов Димитров  

234609039 Член Александър Георгиев Асенов  Гергана Николова Хаджиминева  

234609045 Член Добрина Маринова Иванова  Младен Веселинов Полеганов  

234609046 Секретар Албена Михайлова Янкова  Милен Шамнул Башир  

234609053 Член Блаже  Кавгаджиски  Цветозар Каменов Цветков  

234609055 Секретар Антоанета Василева Петрова  Димитър Димитров Стефанов  

234609074 Секретар Милен Шамнул Башир  Ралица Ангелова Христова  

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

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

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

както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234616059 Секретар Мария Атанасова Лечева  Весела Траянова Даракчиева  

234616054 Секретар Фиданка Първанова Тодорова  Даниела Георгиева Тодорова  

234616052 Член Даниела Георгиева Тодорова  Фиданка Първанова Тодорова  

234616013 Зам. Марияна Николова Томова  Маргарита Георгиева  
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председател Трендафилова 

234616007 Секретар Кристиян Ивайлов Занев  Нейко Нейков Плачков  

234616041 Секретар Нели Николаева Гурова  Илиана Игнатова Филипова  

234616038 Член Георги Живков Фиков  Виолин Иванов Бангьозов  

234616057 Председател Елена Витанова Шаламанова  Алберт Асенов Пашов  

234616057 Секретар Силви Младенов Пасков  Георги Ненков Георгиев  

234616058 Председател 

Любомир Анатолиев 

Любомиров  Ангел Пламенов Ангелов  

234616058 

Зам. 

председател Панайот Максимов Чомаков  Георги Ненков Георгиев  

234616058 Секретар Даниела Найденова Цанева  Евдокия Георгиева Крумова  

234616059 Председател Боряна Георгиева Цановска  

Гергана Иванова Длъгникова-

Ангелова  

234616059 

Зам. 

председател 

Александър Христов 

Димитров  Весела Даринова Василева  

234616059 Секретар Весела Траянова Даракчиева  Калин Володиев Костов  

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

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

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

следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234617075 Член 

Зоя Трайчева Харизанова-

Колева  

Драганка Манасиева 

Грозданова  

234617037 Член 

Юлия Цветанова 

Стойканова  Бисер Асенов Илиев  

234617060 Член 

Мария Христославова 

Христова  

Снежина Манасиева 

Янакиева  

234617065 Председател Валентин Петров Младенов  Ивета Василева Димитрова  

234617005 Член Християна Стоянова Бонева  Младен Петров Пейчев  

234617054 Член Николай Асенов Пеев  

Теодора Любомирова 

Димитрова  

234617054 Член 

Роберто Стефанов 

Адриянов  

Нинаниколина Юриева 

Кюлева  

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

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

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

членове, както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234623012 Член 

Йорданка Славчева 

Чалъкова  Бранимир Руменов Мангалов  

234623024 Член Атидже Байрям Уруч  Дарина Антонова Николаева  

234623030 Член Нели Христова Ангелова  Станислав Веселинов Ценев  

234623032 Председател Ирина Симеонова Пенчева  Никола Стефанов Мерджанов  

234623018 Член 

Велислава Божидарова 

Александрова  Любомир Александров Пазов  
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234623002 Член 

Ива Йорданова Иванова-

Стоичкова  Маргарита Атанасова Колева  

      
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., до 13.00 ч. 

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

постъпили в изборния ден – 14.11.2021 г., до 13:00 ч. и предприетите по тях действия и 

мерки от страна на РИК 23 София, приет с РЕШЕНИЕ № 171-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Младен Николов Коцов, получен 

по електронната поща на РИК 23 София на 13.11.2021 г. в 20.46 ч., препратен от 

Централна избирателна комисия /Вх. № ПВРНС-22-300/13.11.2021 г. на ЦИК/. Същият 

е заведен с Вх. № 328/14.11.2021 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. В същия се излагат 

данни за неправомерна агитация в изборния ден на територията на район Лозенец чрез 

разпространяване на агитационни материали на адрес ул. Димитър Димов № 20 между 

10 и 11 часа. Към сигнала е приложен снимков материал, представляващ агитационни 

материали /флайери/ на Румен Радев – кандидат за президент, разпространени в 

пощенски кутии на жилищната сграда. Сигналът не е подписан и като такъв не 

подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че сигналът касае агитация в 

нарушение на разпоредбите на чл. 181 и следващите от ИК. От същия обаче не може 

да се направи категорично заключение за точния ден на разпространение на същите. 

Действително върху снимковия материал има посочена дата и час, но те отразяват 

деня на заснемането им, а не деня на разпространяването им. За посочените от лицето 

часове на разпространение няма данни, от които би могло да се направи обосновано 

заключение за извършено нарушение на изборното законодателство. 

2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Лора Тодорова, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 7.39 ч. Същият е заведен с Вх. 

№ 329/14.11.2021 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. Същият касае невъзможност лицето 

да упражни правото си на глас в СИК № 264500003 в гр. Сливница. РИК 23 като 

разгледа сигнала установи, че същият следва да се изпрати за произнасяне по 

компетентност на РИК 26 София област. 
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3. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Николай Христов-САК, 

пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

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

9.34 ч. Същата е заведена 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. В 

същата се излагат данни, че в СИК 234610079 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. В РИК 23 още в началото на изборния ден е постъпил сигнал от 

гласоподавател в тази СИК като е указано на Председателя на СИК да преустанови 

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. 

4. В РИК 23 София е постъпила жалба от Александър Руменов Ненков, 

координатор на 23 МИР, пълномощник на представляващите КП „ГЕРБ-СДС“, 

получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 10.33 ч. Същата е 

заведена с Вх. № 333/14.11.2021 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. В същата се излагат 

данни, че в СИК 234617037 изборният процес е затруднен, изборният ден е започнал 

25 мин. по-късно, машина № 1 в изборното помещение е давала затруднения в 

процеса, не са издавани контролни разписки, пред изборното помещение има 

струпване на гласоподаватели и част от тях се отказват от гласуване като си тръгват. 

РИК 23 като разгледа сигнала предприе съответните действия като е указала на 

Председателя на СИК и районната администрация на район Витоша да организират 

изборния процес като спазват ИК и здравния протокол, приет от МЗ. По отношение на 

СУЕМГ и по данни на Председателя на СИК – забавянето в началото на изборния ден 

е било в рамките на 10 мин и към момента и двете СУЕМГ работят без технически 

проблеми. 

5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Иванка Ковачева, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 10.51 ч. Същият е заведен с Вх. 

№ 334/14.11.2021 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. Същият касае разписките от 

машинното гласуване, които в СИК 45 в район Изгрев се пускат в две непрозрачни 

кутии – отделно за президент и отделно за народно събрание. 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 РИК 23 е указала на председателя на СИК да 

преустанови 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. 

6. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Венцислав Бенов-САК, 

пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

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

11.12 ч. Същата е заведена с Вх. № 336/14.11.2021 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. В 
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същата се излагат данни, че в СИК 234602007 в район Красно село членовете на СИК 

подпомагат гласоподавателите по време на гласуването като им помагат при 

навигацията в менютата на машината, което нарушава правото на вот и тайната на 

вота. РИК 23 като разгледа сигнала е дала указания на Председателя на СИК стриктно 

да спазват Методическите указания на ЦИК при гласуване със СУЕМГ като дават 

указания на гласоподаветелите само и единствено по оказания ред и на съответното 

разстояние. 

7. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Антонина Душева-САК, 

пълномощник на представляващите КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

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

11.13 ч. Същата е заведена с Вх. № 337/14.11.2021 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. В 

същата се излагат данни, че в СИК 234615112 Председателят на СИК приближава до 

гласоподавателите, наднича в екрана на машината, говори тихо на гласоподавателите, 

пуснала е силно музика в изборното помещение, което създава шум и пречи на 

контакта между гласоподавателите и членовете на СИК. РИК 23 като разгледа сигнала 

е дала указания на Председателя на СИК стриктно да се спазват правилата на ИК и 

Методическите указания на ЦИК при гласуване със СУЕМГ като дават указания на 

гласоподаветелите само и единствено по оказания ред и на съответното разстояние. 

8. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Николай Иванов, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 11.21 ч. Същият е заведен с Вх. 

№ 338/14.11.2021 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. В същия се излагат данни, че 

застъпник в изборното помещение в СИК 10 в кв. Драгалевци е без маска и отказва да 

си я постави, а двама гласоподаватели са си тръгнали без да гласуват. 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 РИК е дала указания на Председателя 

на СИК стриктно да се спазват Указанията на МЗ относно произвеждането на изборите 

на 14.11.2021 г. 

9. В РИК 23 София е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР, получен 

по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 11.55 ч. Същата е заведена с 

Вх. № 340/14.11.2021 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. В докладната се 

излагат данни за технически проблем с машината за гласуване в секция 29, 119 СОУ, 

район Изгрев. Посочва се изрично, че след проверка в СИК от служители при 01 РУ-

СДВР е установено, че техническият проблем е бил отстранен своевременно от техник 

и в случая няма данни за престъпление по реда на НК и ИК. РИК 23 разгледа 

докладната разписка и установи, че няма основание за произнасяне на комисията по 

реда на ИК доколкото няма нарушение на изборните правила. 

10. В РИК 23 София е постъпила жалба от Мая Петрова Джурова-Божинова, 

получена по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 12.31 ч. Същата е 

заведена с Вх. № 342/14.11.2021 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. В същата се излагат 

данни за допуснати множество нарушения в СИК 013 в 35-то училище в район 

Лозенец. РИК 23 като разгледа жалбата установи, че същата не е подписана и като 
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такава не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК е дала 

указания на Председателя на СИК стриктно да се спазват правилата на ИК и същият да 

има любезно и уважително отношение към гласоподавателите. По отношение на 

отпечатването на контролните разписки – РИК е дала указания да се търси 

съдействието на техника на Сиела Норма АД относно работата на машината, а що се 

касае неотпечатаната разписка от избора за народни представители то щом СУЕМГ е 

произвела звуков сигнал, то се приема, че подаденият глас е отчетен от същата и 

следва да фигурира във финалния протокол от съответния вид избор. Указано е на 

членовете на СИК чрез Председателя да следят стриктно за работата на СУЕМГ, а 

отпечатаната контролна разписка, макар и бяла, да не бъде изхвърляна, а опаковата по 

реда, указан в Методическите указания за гласуване със СУЕМГ и Решение № 896-

ПВР/НС/10.11.2021 г. на ЦИК. 

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 13.30 ч. 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР : ___П_____________ 


