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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 №2/01.10.2021 г. 

гр. София  

 

Днес, 01.10.2021 г. от 16:00 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. Параскева Иванова Димитрова 

6. Райна Константинова Евтимова 

7. Красимир Георгиев Сираков 

8. Надя Асенова Ангелова 

9. Стоян Красимиров Кожухаров 

10. Дарина Маркова Пачева 

11. Метин Мехмед Сюлейман 

12. Васил Василев Кънев 

Отсъстват: 1. Мая Тодорова Христова 

2. Снежана Тодорова Инкова 

3. Миладин Петров Рангелов 

4. Милен Събинов Ревански 

5. Снежина Стоянова Календжиева 

  

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:  
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1. Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните 

секции в Двадесет и трети изборен район – София за  произвеждане на избори за 

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

2021 г. 

2. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

3. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни 

секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за президент и 

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

  

4. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии 

/СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за членове и местата в 

ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за президент и 

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

5. Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от 

политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

6. Подаване на писмените предложения от кметовете на райони за 

назначаване съставите на СИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

7. Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения 

за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.  

ГЛАСУВАЛИ  

 

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

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

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман 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 формиране и утвърждаване на единната 

номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за  

произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

На основание, чл.72, ал.1, т.6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 564-

ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК и Заповед № СОА21-РД-09-1263 от 24.09.2021 г. на 
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Кмета на Столична община, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен 

район – София (РИК 23), прие 

 

РЕШЕНИЕ № 9-ПВР/НС/01.10.2021 г. 

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в Двадесет и 

трети многомандатен изборен район – София за произвеждане на изборите за президент 

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

както следва: 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във 

вида: АА ВВ СС ХХХ, където: 

АА е номерът на изборния район – за Двадесет и трети район – София –23 

ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ - за София - 46 

СС е номерът на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: 17- Витоша, 

08-Изгрев, 02-Красно село, 09-Лозенец, 15-Младост, 23-Панчарево, 16-Студентски, 10-

Триадица  

ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва: 

 

“ВИТОША”   от №001 до №073  

 

“ИЗГРЕВ”   от №001 до №045  

 

“КРАСНО СЕЛО”  от №001 до №092  

 

”ЛОЗЕНЕЦ”  от №001 до №079  

 

“МЛАДОСТ”  от №001 до №125  

 

“ПАНЧАРЕВО” от №001 до №032  

 

“СТУДЕНТСКИ” от №001 до №053 

 

 “ТРИАДИЦА” от №001 до №103 

 

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, Райна 

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман и Васил 

Василев Кънев. 

«Против»: няма 
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Към заседанието, преди гласуването на решението по т. 2 от дневния ред, се 

присъедини и членът на РИК 23 София град Милен Събинов Ревански. 

 

По т.2 от Дневния ред: относно определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за 

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

2021 г. 

Броят на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и 

служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за  президент и 

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

се вземе предвид, че общият брой на членовете на СИК, включително председател, 

заместник-председател и секретар съгласно чл.92, ал.4 от ИК се определя според броя 

на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели 

включително- до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 

избиратели- до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за целесъобразно броят на 

членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 членове, която бройка покрива 

изискванията и при двете хипотези- за секции с до 500 избиратели и с над 500 

избиратели. Също така гласуването е изцяло машинно в секциите с над 300 избиратели, 

както и съгласно решение 581-ПВР/НС/24.09.2021 г. на  ЦИК се съставя и отпечатва 

един избирателен списък, в който се съдържат две колони за подпис на избирателя за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за изборите за 

народни представители. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 

ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 

в Двадесет и трети район - София (РИК 23), прие 

 

РЕШЕНИЕ № 10-ПВР/НС/01.10.2021 г. 

Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия (СИК), 

включително председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и трети район 

– София за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. е 7 (седем) човека. 

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

Бе направено предложение от Председателя на РИК 23 София град г-жа Живка Котева 

броят на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Да бъде от 9 /девет/ члена. Същата мотивира 

предложението си, както следва:  Съответно  за 9 членен състав на секционните 

комисии. Ще мотивирам това предложение за 9 члена. От 10 години и повече съм в 

РИК и наблюдавам  работата  и проблемите в секционните комисии. Много пъти с 

голяма част от вас сме разсъждавали, колко трябва да бъдат членовете в секционните 

комисии, за да има една нормална работа. Практиката ни беше различна, съобразно 

различните видове избори. И очакванията  бяха сега при машинно гласуване по 

оптимистични. Въпреки това бих искала да мотивирам предложението за 9 членен 

СИК. Като моите мотиви са предимно от прагматично естество и се основават на 
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големия ми опит и фактите. Повечето секции в 23 многомандатен изборен район са с 

голям брой избиратели, всъщност по-голямата част са с над 500 гласоподаватели . По 

тази причина съвсем логично за такива секции да има възможност за 9 членен състав на 

секционните комисии. Дори при занижена избирателна активност натоварването на 

членовете на СИК е голямо за 13 часов диапазон в самия изборен ден. Членовете на 

СИК, особено тези, които в изборния ден инцидентно биват заменяни. Не винаги 

издържат или не са така да се каже психически подготвени, че ще работят в един 

непрекъснат режим с постоянен поток от хора. И съответно да запазят в този дълъг 

период от време необходимото внимание и самообладание, за да не се допускат 

грешки. Съответно по този начин  да се стига до нарушения на правилата за гласуване, 

нежелателни ситуации с избиратели или жалби от застъпници и представители на 

политически партии или коалиции.  

Второ:  Въпреки увеличаването на заплащането на членовете през годините има една 

отрицателна нагласа от тази, бих казала обществено полезна дейност. Поради втората 

основна причина, а именно неизвестния часови край  на изборния процес за членовете 

на СИК. А именно до подаване на книжата на СИК до РИК. Възможността да се вземат 

отпуск за тези 2 дена или други варианти не устройва хората. Когато са в залата за 

приемане на документи в РИК, често проявяват недоволството си. Особено ако са в 

отдалечените райони, заради това, че трябва да изчакват извозването си. Като това 

недоволство се изразява пред нас и към нас. За изборите през април имахме дори едно 

количество оплаквания, насочени към Омбудсмана. 

Трето: Каквато и организация да създаваме винаги сме се старали, колкото се може по-

бързо да приемем документите и да освободим членовете на СИК. Все пак 

продължителността се определя и от качеството на протоколите. Когато има изморени 

хора, не можем да желаем качеството на протоколите  да бъдат напълно изрядни. 

Всичко това взето заедно говорим за необходимостта за 9 членен състав в големите 

секции, каквито например са Младост и Студентски град. Винаги сме давали много 

пъти мненията си към ЦИК и към всички, които са ангажирани по този процес да се 

създаде най-накрая единна администрация на ниво секционни комисии. Хората да 

бъдат специално и нарочно обучени в този процес. Да бъдат проверени с тестове и да 

бъдат назначени  с договори със съответните си задължения и права. Считам, че 

мотивите ненасочени директно към претенциите на партиите за повече или по-малко 

членове в СИК са достатъчно резонни. Въпреки че сега имаме по–лекия вариант с 

машини, знаете миналия път, сега са облекчени от гледна точка на това, че списъка ще 

бъде един. Но и миналия път при само един вид избор имаше хора, които се отказаха, 

възразиха да носят документите в РИК. През изборния ден получавахме различни 

сигнали и жалби, които касаят работата на самите секционни членове. Недоволството 

на избирателите, че бавно се работи в секционните комисии и  не могат да реагират при 

някакъв проблем с машината или струпване на хора и да се контролира потока на хора. 

Нерядко се случва пропуски при въвеждането на личните данни, да се следи дали всеки 

се е подписал и пускането на контролните разписки. Това води до съответните жалби, 

възражения от неточни или неправилни действия на комисията. Всичко това утежнява 

работата от гледна точка на изискванията на епидемичната обстановка. Мисля че бях 

достатъчно пространна. Знаете че накрая имахме около 5 решения и обхващахме 

всичките жалби от изборния кодекс. 

 

Секретарят на РИК 23 София г-жа Полина Витанова заяви, че ще гласува против 

предложението като обоснова отрицателен вот, както следва:  Една част от изложените 

мотиви според мен по-скоро са за някой законодателни промени. Но не и по отношение 

на работата на СИК. Следствие на изборния кодекс за изцяло гласуване с машини. На 
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последните и преходните избори в нашия РИК, мисля че имаше само 2 машини, а на 

предходната 1 или 2 , които не работеха. Смисъл несъществен брой на фона на 650 

секции. А с изцяло машинно гласуване, работа имат 3-ма членове на СИК. Един, който 

работи с избирателния списък, проверява данните и след това вписва в него. Втория, 

който дава карта за гласуване и я взима след гласуването и третия, който е при кутията 

за пускане на контролните разписки от машината. При опция на две машини, дори да се 

осъществи това още един човек, който би могъл да дава карта за втората машина и 

съответно да контролира разписките в две различни кутии. Тези хора имат възможност 

да се сменят при 7 членен състав на СИК. Като могат и спокойно да почиват. Дали са 9 

човека според мен това не би облекчило работата на комисията по отношение на 

възложените им задължения и правомощия на изборния кодекс. С оглед и 

продължаващата извънредна епидемична обстановка със заповед на министъра само и 

единствено се увеличава броя на лицата в изборното помещение. Което е немалък и 

сериозен проблем. Не мисля, че с увеличаването на броя на състава на СИК, това по 

някакъв начин би подобрило или облекчи работата им. Като по отношение на 

контролното преброяване, защото беше споменато от „ЦИК-секции “. За мен това беше 

направено, защото те получиха допълнително възнаграждение за възложената им в 

последния момент дейност и водещо за членовете на СИК и не само за тях разбира се. 

То е и за всички, които участват в изборния процес. При едно реално и нормално 

възнаграждение, ако определи ЦИК. Те ще си свършат достатъчно съвестно работата. 

Също така на последните избори, ако греша ме поправете, около 3ч. през нощта 

предаде протоколите и последната СИК. Като последния час бяха по 5 секции. Това са 

такива избори, които мисля, че са прецедент за бързина. Това са моите аргументи. 

 

Отрицателен вот по повод направеното предложение от Председателя на РИК 23 

бе обоснован и от членовете на РИК 23 София Стоян Кожухаров и Надя Ангелова. 

Стоян Кожухаров:  Аз също няма да подкрепя предложението за 9 членни 

комисии. Тъй като, освен че споделям изложеното от г-жа Витанова. След провеждане 

на машинно гласуване, грешни протоколи при нас в РИК не идват. Няма нищо общо 

като брой(количество), така че считам грешните протоколи не са аргумент в 

посочването за увеличаване на броя на членовете. 

 

Надя Ангелова: Ще гласувам против предложението за определяне на 9 членен 

състав на СИК по следните съображения-на първо място съгласно ИК и методическите 

указания на ЦИК за прилагане от СИК, в РИК при предаване на документите 

задължително идват 3ма души от състава на СИК. Т.е. колко членен е състава на СИК 

няма абсолютно никакво значение, защото само трима от тях идват в РИК. А ако са 

съвестни и стриктно си изпълняват работата, няма значение колко е бройката на СИК. 

На следващо място при преценката си за състав РИК след да осигури възможност за 

оперативност в работата на СИК. Нека не забравяме, че в условията на извънредна 

епидемична обстановка и растящ брой болни и карантинирани граждани, не е 

необходимо изкуствено да увеличаваме членския състав на СИК. Считано от 

измененията на ИК с обн. С ДВ бр. 36 от 01.05.2021 г., гласуването е изцяло със 

СУЕМГ и изборите, произведени на 11.07.2021 г. показаха, че и при две СУЕМГ в 

СИК, работещи без проблеми, членовете на СИК се справят с организацията на 

изборния процес. Не без значение е и приетото от ЦИК в Решение № 581-

ПВР/НС/24.09.2021 г. изрично определи, че „За изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. се съставя и 

отпечатва един избирателен списък, в който се съдържат две колони за подпис на 
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избирателя за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за 

изборите за народни представители.“ Нека не забравяме, че в ЦИК за участие в 

изборите за НС има регистрирани 21 партии и 7 коалиции, за ПВР – 12 партии и 5 

коалиции като регистрацията на ИК за ПВР продължава до 04.10. И не на последно 

място – нека да се опитаме да направим така, че СИК да работят с пълния си състав. 

Защото предходните избори показаха, че съставите на СИК в поне 70%, а ако не съм 

права, то със сигурност над 50% от тях, не работят в пълния си състав, определен от 

нас. Това ме мотивира да гласувам против предложението за 9 членни СИК.  

 

Така направените предложения бяха подложени на гласуване. 

За определяне на брой на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) от 7 члена. 

ГЛАСУВАЛИ 

 «За»: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Димитър Петров Шалъфов, Полина 

Василева Витанова, Параскева Иванова Димитрова, Райна Константинова Евтимова, 

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

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

«Против»: Живка Василева Котева, Дарина Маркова Пачева. 

 

За определяне на брой на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) от 9 члена. 

ГЛАСУВАЛИ 

«За»: Живка Василева Котева, Дарина Маркова Пачева. 

«Против»: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Димитър Петров Шалъфов, 

Полина Василева Витанова, Параскева Иванова Димитрова, Райна Константинова 

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

Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Васил Василев 

Кънев. 

 

По т.3 от Дневния ред: относно определяне броя на членовете на евентуалните 

подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – 

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

ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл.89, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 

95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и 

Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Двадесет и трети район – София (РИК 23), прие 

 

РЕШЕНИЕ № 11-ПВР/НС/01.10.2021 г. 

Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни 

комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от 
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свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), за 

произвеждане на президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., които секции се откриват по реда, при условията 

и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 6 членове - включително председател, 

заместник-председател и секретар. 

 

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна 

избирателна комисия, всяка парламентарно представена партия и коалиция в 46-ото 

Народно събрание, има право на не по-малко от един член. 

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, Райна 

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

 

«Против»: няма 

 
По т.4 от Дневния ред:. относно определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии /СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за 

членове и местата в ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за 

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

2021 г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, чл. 73, ал. 1, чл. 95, 

чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и 

Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г.. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Двадесет и трети район – София (РИК 23), прие  

 

РЕШЕНИЕ № 12-ПВР/НС/01.10.2021 г. 

Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии 

(без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София за президент и 

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

е 4 214 (четири хиляди двеста и четиринадесет) човека. 

1. Утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК 

по административни райони, както следва: 

А. Места за всички членове на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети 

район – София: 

Район 

Брой 

СИК 

Брой 

чл. 

Общ 

брой ИТН  

ГЕРБ-

СДС БСП ДПС ДБО   ИСМВ  

Студентски 53 7 371 81 78 53 53 53 53 
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Красно 

село 92 7 644 140 136 92 92 92 92 

Витоша 73 7 511 111 108 73 73 73 73 

Панчарево 32 7 224 49 47 32 32 32 32 

Лозенец 79 7 553 120 117 79 79 79 79 

Изгрев 45 7 315 69 66 45 45 45 45 

Младост 125 7 875 190 185 125 125 125 125 

Триадица 103 7 721 157 152 103 103 103 103 

 

където: 

ИТН  е партия  ПП „Има такъв народ“  

ГЕРБ-СДС е коалиция от партии  КП „ГЕРБ-СДС“  

БСП  е   коалиция  КП „БСП за България“  

ДПС  е партия  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  

ДБО е  коалиция  КП„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ИСМВ е коалиция КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  

Б. Места в ръководствата на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район 

– София: 

Район 

Брой 

СИК ИТН  

ГЕРБ-

СДС БСП ДБО ДПС   ИСМВ 

Студентски 53 43 42 24 22 19 9 

Красно село 92 75 73 41 39 33 15 

Витоша 73 59 58 33 31 26 12 

Панчарево 32 26 25 14 14 12 5 

Лозенец 79 64 62 35 34 29 13 

Изгрев 45 37 36 20 19 16 7 

Младост 125 102 99 56 53 45 20 

Триадица 103 84 81 46 44 37 17  

 

3.С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет 

страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на 

хартиен носител, в РИК 23 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx 

или еквивалентен: 

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на 

районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените 

лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и 

партията или коалицията, която ги предлага; 

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и 

коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените 
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лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и 

партията или коалицията, която ги предлага. 

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, Райна 

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

 

«Против»: няма 

 
По т.5 от Дневния ред: относно подаване на Предложения за регистрация на 

кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. ,и във връзка с Решение № 579-НС/23.09.2021 

г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 

23),прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13-НС/01.10.2021 г. 

 

При подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от 

политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. следва да 

представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във 

формат EXCEL – Приложение, към настоящето решение. 

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа 

следните колони: 

-номер по ред; 

-ЕГН; 

-собствено име; 

 бащино име; 

-фамилно име; 

-наименованието (абревиатурата съгласно решението за регистрация на ЦИК) на 

партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или 

инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим; 

- изборния район, където е заявен за регистрация кандидатът; 

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

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

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

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

 

«Против»: няма  

 

 

По т. 6 от Дневния ред: относно подаване на писмените предложения от 

кметовете на райони за назначаване съставите на СИК за участие в изборите за 

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

2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. , Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на 

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

 

РЕШЕНИЕ № 14-ПВР/НС/01.10.2021 г. 

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., кметът на съответния район, следва да представи 

данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен 

носител, в структуриран вид във формат EXCEL – Приложение, към настоящото 

решение. 

На електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL представят и 

предложенията за освобождаване и назначаване на членове на СИК. 

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, Райна 

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

 

«Против»: няма  

 

По т. 7 от Дневния ред: относно утвърждаване на единна номерация на 

издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни 

представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 

ноември 2021 г.  

 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София като взе 

предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на 
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основание чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, т. 24 от Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 15-НС/01.10.2021 г. 

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

издава Удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители, които 

имат единна последователна номерация от вида АА-ВВ, където: 

АА e пореден номер от входящ регистър на кандидатите за народни 

представители и 

ВВ е пореден номер на кандидата в съответната кандидатската листа. 

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за 

народен представител. 

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, Райна 

Константинова Евтимова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров,  Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански и Васил Василев Кънев. 

 

«Против»: няма  

 

 

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 16.30 ч. 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР: ______П________ 


