
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 №28/30.11.2021 г. 

гр.София  

 

Днес, 30.11.2021 г. от 17:00 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. Красимир Георгиев Сираков 

8. Надя Асенова Ангелова 

9. Стоян Красимиров Кожухаров 

10. Дарина Маркова Пачева 

11. Миладин Петров Рангелов 

12. Метин Мехмед Сюлейман 

13. Васил Василев Кънев 

14. Снежина Стоянова Календжиева 

Отсъстват: 1. Райна Константинова Евтимова 

2. Параскева Иванова Димитрова 

3. Милен Събинов Ревански 

  

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 Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 21.11.2021 г., до 20.00 ч. 



 

Т.2 Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен 

отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните 

списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица. 

Т.3 Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район 

Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков 

Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “ 

Т.4 Административна преписка по Жалба от Александър Боянов Кожухаров за 

допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня 

Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване. 

 

ГЛАСУВАЛИ:  

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

Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Снежана Тодорова Инкова, Мая Тодорова 

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

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Миладин Петров Рангелов, Метин Мехмед 

Сюлейман, Васил Василев Кънев и Снежина Стоянова Календжиева. 

«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: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 

21.11.2021 г., до 20.00 ч. 

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

изборния ден – 21.11.2021 г., до 20:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна 

на РИК 23 София, приет с:  

РЕШЕНИЕ № 213-ПВР/30.11.2021 г. 

 

 

1. В РИК 23 София е постъпила жалба от Йордан Стаменов Лазов, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 21.11.2021 г. в 14.15 ч. Същата е заведена 

с Вх. № 456/21.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/21.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) избор за 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. В същата се 

излагат данни, че жалбоподателят е гласувал в СИК 41 в район Красно село без 

да разбере за кого е подал гласа си. Лицето твърди, че е сляп и „служителката“ 

не му е помогнала да упражни правото си на глас и да разбере за кого е гласувал. 

Същевременно обаче е видял трите реда на бюлетината и посочва, че е гласувал 

за трети ред. РИК 23 като разгледа жалбата и направи проверка в СИК установи, 



че става въпрос за лице, което не е предупредило сик, че страда от увреждане, 

което му пречи да упражни само правото си на глас. Цитираната жена с име 

„служителката“ е била член на СИК и съгласно ИК същата не може да бъде 

придружител на лица с увреждания. Отделно от това СИК 41 не е сред СИК, 

определени с Решение 95-ПВР/НС от 03.11.2021 г. на РИК 23 София като СИК, 

определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в 

придвижването. Същевременно жалбоподателят посочва, че е сляп с дясното око, 

а с лявото не вижда, но е видял трите реда на бюлетината и че е гласувал за трети 

ред. Мотивирана така РИК 23 оставя жалбата без уважение. 

2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Таня Сотирова, получен по електронната 

поща на РИК 23 София на 21.11.2021 г. в 16.37 ч. Същият е заведен с Вх. № 

459/21.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/21.11.2021 г. в регистъра 

на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. В същата се излагат данни, 

че в посочения СИК 075 в район Лозенец урните били непрозрачни кашони, а не 

от прозначен плексиглас. РИК-23 намира, че следва да остави без уважение 

сигнала, тъй като отпечатаните от СУМГ разписки се поставят в непрозрачни 

кутии, а не в плексигласовите урни за гласуване с хартиени бюлетини.  

3. В РИК 23 София е постъпила жалба от Борис Димитров Будинов, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 21.11.2021 г. в 16.59 ч., препратена от 

ЦИК /Вх. № Ж-58/21.11.2021 г. на ЦИК/. Същата е заведена с Вх. № 

460/21.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/21.11.2021 г. в регистъра 

на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. В същата се излагат данни, 

че на жалбоподателя е било отказано да гласува в СИК 234610040, защото е бил 

включен в списък за гласуване в чужбина на 14.11.2021 г. Лицето е направило 

справка в ЦИК и е установило, че не е необходимо да подава допълнително 

заявление, за да гласува на балотажа, а трябва да попълни само декларация в 

СИК. СИК са обяснили на жалбоподателя, че следва да посети район Триадица, 

които да му издадат нарочно удостоверение, и след това да се върне в СИК да 

гласува. РИК 23 като разгледа жалбата установи, че същата не е подписана и като 

такава не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 

извърши проверка в СИК и установи, че лицето надлежно е упражнило правото 

си на глас, предвид на което и за него липсва правен интерес от подаване на 

жалба. 

4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Анна-Мария Боянова Райкова, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 21.11.2021 г. в 17.41 ч., препратена от 

ЦИК /Вх. № Ж-84/21.11.2021 г. на ЦИК/. Същата е заведена с Вх. № 

461/21.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/21.11.2021 г. в регистъра 

на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. В същата се излагат данни, 

че постоянният и настоящият адрес на лицето са на територията на гр. София, но 

в изборния ден е на работа в отдалечен квартал. СИК в Младост 2, 39 СУ не са 



допуснали жалбоподавателката до гласуване като тази СИК се явява такава по 

неин избор. Лицето е получило категоричен отказ да бъде допуснато до 

гласуване. Отделно от това посочва, че членовете на СИК не са били с маска. 

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 сигнала не е 

посочено дали СИК в Младост 2, 39 СУ е секцията по постоянен или настоящ 

адрес на жалбоподателката. В случай, че не е, то и СИК е спазила изборното 

законодателство като е отказало на жалбоподателката да бъде допусната до 

гласуване, въпреки че не е изготвила отказ съгласно чл. 45 от 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, Снежана Тодорова Инкова, Мая Тодорова 

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

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Миладин Петров Рангелов, Метин Мехмед 

Сюлейман, Васил Василев Кънев и Снежина Стоянова Календжиева. 

«Против»: няма  

  

По т.2 от Дневния ред: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател 

срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в 

избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица. 

 

Докладва: Веселина Кирилова-Стаменоваа, зам.председател 

В РИК 23 София е постъпила жалба от Силва Михайлова Раутън, получена по пощата с 

клеймо на плика от 23.11.2021г.. Същата е заведена с Вх. № 462/26.11.2021 г. в общия 

регистър на РИК и с Вх. № 11/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 

23 за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021г. и втори тур на 

21.11.2021 г. В жалбата се излагат оплаквания срещу писмен отказ на Кмета на Район 

Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за 

СИК 21 в район Триадица за втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21.11.2021г. Към жалбата е приложен и писмения отказ на кмета на Район 

Триадица. 

След преценка на подадената жалба и приложението й, РИК 23 счита, че основанието на 

писмения отказ, който се оспорва, е разпоредбата на чл.  45, ал.1 от ИК във връзка с чл.23 

ИК. Съгласно изричното посочване на гореспоменатата норма, отказът може да се оспори 

пред съответния административен съд, а не както е записано в отказа – пред Районна 

избирателна комисия. Компетентността на Районната избирателна комисия е обусловена 

единствено в случаите, в които СИК писмено е отказала на избирател да бъде дописан в 

избирателния списък, какъвто настоящият случай не е. 



Имайки предвид горното, РИК 23 следва да препрати по компетентност жалбата на 

съответния административния съд съобразно постоянния адрес на жалбоподателя. Имайки 

предвид, че последният вписан адрес на жалбоподателката е на територията на София-град, 

а и към момента се навеждат данни, че лицето няма вписан постоянен адрес на територията 

на Република България, то РИК 23 следва да препрати жалбата и приложенията към нея на 

Административен съд София – град за разглеждане и произнасяне. 

При така изясненото правно и фактическо положение и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от 

ИК и чл. 88, ал.1, т.1 и ал.2, и чл. 133, ал.1 АПК във връзка с чл.45, ал.1 от ИК, Районна 

избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) прие  

 

РЕШЕНИЕ № 214–ПВР/НС/30.11.2021 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Силва Михайлова Раутън срещу 

писмен отказ на кмета на район Триадица, СО за вписване в избирателния списък, получена 

по пощата с клеймо на плика от 22.11.2021г., заведена с вх. № 462/26.11.2021 г. в общия 

регистър на РИК и с Вх. № 11/26.11.2021 г. в  9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 

23 за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021г. и втори тур на 

21.11.2021 г. 

ИЗПРАЩА жалбата и приложенията на Административен съд София-град за произнасяне 

по компетентност. 

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, Снежана Тодорова Инкова, Мая Тодорова 

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

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Миладин Петров Рангелов, Метин Мехмед 

Сюлейман, Васил Василев Кънев и Снежина Стоянова Календжиева. 

«Против»: няма  

   

По т.3 от Дневния ред: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 

234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес 

от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “ 

 

Докладва: Надя Ангелова 

 

В РИК 23 София на 26.11.2021 г. е постъпила преписка с рег. № 230р-44955/2021 г. по описа 

на 06 РУ - СДВР, съдържаща сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 

234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от 

Здравко Васков Тонев, ЕГН хххххххххх, наблюдател на сдружение „България на 

гражданите“, изпратена за произнасяне по компетентност. Преписката е заведена с вх. № 

463/26.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 12/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в 



регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

В жалбата се излагат данни относно грубо нарушение на изборния процес в СИК 070, район 

Красно село, 34 ОУ „Стою Шишков“ от лицето Здравко Васков Тонев, ЕГН ххххххххх, 

наблюдател на сдружение „България на гражданите“. Посочва се, че същият е откраднал 

два броя приложени протоколи от машинно гласуване за народни представители в 21:20 

часа на 14.11.2021 г., бил е агресивен и е отказал да чуе предупрежденията на членовете на 

СИК. Наблюдателят е бил предупреден от членовете на СИК, че СИК 070 не е приключила 

работата си и следва да изчака да приключат и да бъдат положенни подписите от членовете 

на СИК. Посочва се още, че г-н Тонев не е искал да слуша СИК, два пъти е взел протоколите 

като е заявил, че не го интересува до колко часа ще работят членовете на СИК и не му 

трябват подписани финални протоколи от машинното гласуване. В 21:38 часа на 14.11.2021 

г. жалбоподателката в качеството си на Председател на СИК се е свързала с 6 РУ-СДВР и е 

подала сигнал за случващото се в СИК. В преписката се съдържат сведения от лицето 

Здравко Васков Тонев, Удостоверение № 18-27-ПВРНС/12.11.2021 г. на ЦИК в полза на 

Здравко Васков Тонев, копия от протоколи от машинно гласуване в изборите за народни 

представители от СУЕМГ 234602070 – 7 стр. и СУЕМГ 234602070-1 – 7 стр., докладна 

записка № 230р-44955/2021 г. със заключение за липса на достатъчно данни, обосноваващи 

предложение за наличието на осъществен състав на престъпление от общ характер и 

изпращане на материалите на РИК 23 София за произнасяне по компетентност. 

РИК 23 като разгледа сигнала и преписката в цялост установи, че същият касае изборите за 

народни представители, произведени на 14.11.2021 г. и като такъв следва да бъде отнесен в 

регистъра на жалбите и сигналите относно изборите за народни представители. 

След разглеждане на сигнала, РИК 23 – София град направи следните правни изводи: 

Описаното в сигнала касае процеса по установяване на резултатите от гласуването в СИК 

070, район Красно село съгласно чл. 270 и следващите от ИК и МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 

октомври 2021 г., изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., 

изменени с Решение № 929-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Установяването на резултатите 

от гласуването в СИК приключва с попълването и подписването от членовете на СИК на 

протокола на СИК, съставен по реда на чл. 273 от ИК. Действително чл. 283 от ИК е уредил 

ред на получаване на копие от подписания протокол на СИК, включително и на протокола 

с данните от машинното гласуване. Получаването на такъв обаче е право, а не задължение 

на лицата по чл. 272 от ИК. Отделно от това протокола с данните от машинното гласуване 

не е самостоятелен такъв, а е приложение към протокола на СИК /Приложение № 109-НС-

м от изборните книжа, утвърдени от ЦИК/. 

Следва да се посочи, че на сайта на ЦИК е публикуван сканиран протокол Приложение № 

109-НС-м на СИК 234602070, подписан от членовете на СИК в 21.00 часа на 14.11.2021 г. 

Протоколът е подписан от пълния състав на СИК – 7 члена. В същия е посочено, че СИК е 

започнал с установяване на резултатите в 20:30 часа, изборите са протекли при нормална 

обстановка и няма постъпили жалби и възражения до СИК. Посочени са и лицата 



Христофор Христофоров Начев – представител и Здравко Васков Тонев – наблюдател, 

участвали при установяване на резултатите от гласуването в СИК. 

РИК 23 извърши служебна проверка и на протокола за установяване на резултатите от 

гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката в СИК 234602070 

Приложение № 101-ПВР-м. Протоколът също е подписан от пълния състав на СИК – 7 

члена. Данните относно присъстващите лица и обстановка са същите с разликата, че 

установяването на резултатите е започнало в 23:03 часа, а подписите са положени в 23:20 

часа на 14.11.2021 г. 

И в двата протокола на СИК 234602070 няма посочени каквито и да било данни, 

съответстващи на или препращащи към жалбата на Председателя на СИК, подадена до 

органите на 06 РУ-СДВР. 

Отделно от това липсват и данни относно допуснати нарушения на изборния процес и 

разпоредбите на ИК от страна на лицето Здравко Васков Тонев, ЕГН ххххххххх, 

наблюдател на сдружение „България на гражданите“, доколкото протоколите от машинното 

гласуване не са протоколите, с които се установяват резултатите от гласуването в СИК, а 

без положени подписи на компетентните лица, членове на СИК, същите нямат и правната 

стойност на документ. 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) прие  

РЕШЕНИЕ № 215–ПВР/НС/30.11.2021 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 070, 

район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко 

Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите“, по постъпила преписка 

рег. № 230р-44955/2021 г. по описа на 06 РУ – СДВР, заведена с вх. № 463/26.11.2021 г. в 

общия регистър на РИК 23 София и вх. № 12/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и 

сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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, Снежана Тодорова Инкова, Мая Тодорова 

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

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Миладин Петров Рангелов, Метин Мехмед 

Сюлейман, Васил Василев Кънев и Снежина Стоянова Календжиева. 

«Против»: няма  

   

По т.4 от Дневния ред: Административна преписка по Жалба от Александър Боянов 

Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня 

 



Докладва: Надя Ангелова 

 

РЕШЕНИЕ № 216–ПВР/НС/30.11.2021 г. 

 

В РИК 23 София на 26.11.2021 г. е постъпила преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа 

на 06 РУ - СДВР, съдържаща жалба на Александър Боянов Кожухаров от гр. София, с 

посочен адрес: бул. Н. Петков 142, изпратена за произнасяне по компетентност. Преписката 

е заведена с вх. № 464/26.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 

13/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) 

избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

В жалбата се излагат данни относно допуснато гласуване от името на жалбоподателя в СИК 

040 в кв. Горна Баня. РИК 23 като прегледа преписката и извърши служебна проверка 

установи, че СИК 040 в кв. Горна Баня, 53 ОУ се намира на територията на район Овча 

купел, попадащ в териториалната компетентност на 25 РИК София. Предвид на това и 

преписката следва да се изпрати на РИК 25 София за произнасяне по компетентност. 

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, Снежана Тодорова Инкова, Мая Тодорова 

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

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Миладин Петров Рангелов, Метин Мехмед 

Сюлейман, Васил Василев Кънев и Снежина Стоянова Календжиева. 

«Против»: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 17:30 ч. 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР : ___П_____________ 

 

 

 

 


