
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ  

гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска“ № 31–33, ет.2, зала 1 

 тел. 0877 49 56 53, e– mail: rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2021 г. 

гр.София  

 

Днес, 05.03.2021 г. от 17:00 ч., в сградата на Столична община, гр. София, ул. 

„Московска“ № 31– 33, ет. 2, зала 1, се проведе заседание на Районна избирателна комисия 

в 23 – ти изборен район – София (РИК 23), за произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., назначена с Решение № 2041– НС 

от 12.02.2021 г. и Решение № 2057– НС от 15.02.2021 г. на ЦИК .  

 

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

присъствието на следните членове на РИК 23– София:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

СЕКРЕТАР: 

  

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Живка Василева Котева 

 

2. Бригита Емилова Костова– Атанасова 

3. Метин Мехмед Сюлейман 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Антоанета Захариева Крумова 

6. Йорданка Пенева Петкова 

7. Красимир Георгиев Сираков 

8. Мирослава Здравчова Николова 

9. Дарина Маркова Пачева 

10. Борка Тодорова Паракозова 

11. Величка Йорданова Грънчарова 

12. Юлиян Атанасов Атанасов 

13. Пламена Тодорова Маречкова  

ОТСЪСТВАТ: 1. Надя Асенова Ангелова 

2. Десислава Здравкова Таранова– 

Андонова 

3. Миладин Петров Рангелов  

4. Даниел Иванов Стоянов 

5. Даниел Сергеев Тунчев 

6. Стоян Красимиров Кожухаров 

 

На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК, 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:  

1. Заличаване регистрацията на кандидата за народен представител Цветко Борисов 

Попов и регистриране на негово място на нов предложен кандидат от ПП 

„Благоденствие-Обединение-Градивност“ за участие в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021г., регистрирана  с решение 

№ 56-НС/02.03.2021г. на РИК. 

2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Витоша“. 

3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Лозенец“. 

4. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Изгрев“. 

5. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Лозенец“. 

 

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

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 

«Против»: няма  
 

След приетото предложение за дневен ред, заседанието протече при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Заличаване регистрацията на кандидата за народен представител Цветко Борисов 

Попов и регистриране на негово място на нов предложен кандидат от ПП 

„Благоденствие-Обединение-Градивност“ за участие в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021г., регистрирана  с решение № 

56-НС/02.03.2021г. на РИК. 

2. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Витоша“. 

3. Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Лозенец“. 

4. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Изгрев“. 

5. Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Лозенец“. 

РИК 23 пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: 



По т.1 от Дневния ред: Заличаване регистрацията на кандидата за народен 

представител Цветко Борисов Попов и регистриране на негово място на нов предложен 

кандидат от ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ за участие в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021г., регистрирана  с решение № 56-

НС/02.03.2021г. на РИК. 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,  е 

постъпила молба с вх. № 122/05.03.2021 г., с която се прави искане, поради допусната 

техническа  и организационна грешка при подаване на предложението за регистрация. 

Прилага се към молбата предложение (Приложение № 65-НС от изборните книжа) с 

посочени в него 8 /осем/ кандидата, като в същото под № 5 на мястото на   Цветко Борисов 

Попов е посочен Милчо Николаев Илчев. Приложено е и  заявление-декларация от 

кандидата Милчо Николаев Илчев (Приложение № 67-НС от изборните книжа) с дата 

26.02.2021 г., Заявление от Цветко Борисов Попов за отказ от участие в изборите и молба за 

заличаването му с дата 06.03.2021 г. и пълномощно.  

По арг. от чл. 258, ал. 5, изр. 2 от ИК регистриран кандидат за народен представител има 

право да се откаже от участие в кандидатска листа. РИК 23 намира, че отказ е налице както 

при оттегляне на дадено съгласие, така и при декларирана изначална липса на такова. Като 

взе предвид, че  заявлението за отказ на Цветко Борисов Попов е с посочена бъдеща дата – 

06.03.2021 г., както и че е подадено извън срока по чл. 258, ал. 5, изр. 2 от ИК, и че с Решение 

№ 56-НС/02.03.2021 г. на комисията е регистриран като кандидат за народен представител  

под № 5 в листата Цветко Борисов Попов с ЕГН хххххххххх,  

предвид изложеното  и на основание чл. 72, ал.1, т.1, и чл.256, ал.1, във вр. чл. 258, 

ал. 5, изр. 2 и чл.254, ал.1 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен 

район- София прие 

РЕШЕНИЕ № 61-НС/05.03.2021 г. 

Отказва да заличи регистрацията на Цветко Борисов Попов с ЕГН хххххххххх, 

регистриран като кандидат за народен представител под № 5 в листата, предложен от ПП 

„Благоденствие-Обединение-Градивност“ и на негово място да регистрира Милчо 

Николаев Илчев ЕГН ………..  

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

 

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

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 

«Против»: няма  

 



По т.2 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район 

„Витоша“. 

В РИК 23 е постъпило  писмо  с  вх. № 129/05.03.2021г.  от кмета на р-н „Витоша “ с 

предложение за освобождаване на общо 6 членове на СИК, както следва: 5  от квотата на  

КП БСП за България и 1 от квотата на КП Обединени патриоти „ВМРО, НФСБ и АТАКА“, 

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

лица/членове от квотите на същите 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) 

РЕШЕНИЕ № 62-НС/05.03.2021 г. 

1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения: 

 

Секция 

Длъжност 

Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234617024 член Николай Събев Петров  

234617065 зам.председател Йордан Иванов Георгиев  

234617007 секретар Десислава Стойчева Тренева  

234617009 член Борислав Иванов Борисов  

234617059 зам.председател Кирил Валериев Спасов  

234617002 зам.председател Ива Вълчева Градева  

 

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ 

234617024 член Георги Александров Ваташки  

234617065 зам.председател Джамил Аккад  

234617007 секретар Борислав Иванов Борисов  

234617009 член Анатолий Живков Цветков  

234617059 зам.председател Иванка Захариева Иванова  

234617002 зам.председател Габриела Свиленова Георгиева  

 

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, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 
«Против»: няма 

 

По т.3 от Дневния ред: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район 

„Лозенец“. 

 

В РИК 23 са постъпили  писма  с  вх. № 112/02.03.2021г.  и №120/04.03.2021г. от кмета на 

р-н „Лозенец “ с предложение за освобождаване на общо 3 членове на СИК, както следва 1 

от квотата на КП „Демократична България - Обединение“ и 2 членове от квотата на КП 

„БСП за България“ на основание чл. 51, ал. 2 от ИК като на тяхно място са предложени за 

назначаване други лица/членове от квотите на същите 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) 

РЕШЕНИЕ № 63-НС/05.03.2021 г. 

1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения: 

 

Секция 

Длъжност 

Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234609041 Член  Сияна Първанова Радкова  

234609004 Зам.председател Мила Цонкова Георгиева  

234609016 Член  Емилия Николаева Първанова  

 

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва: 

Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ 

2346609041 Член  Венета Лазарова Грозданова  

234609004 Зам.председател Елка Петрова Ангелова  

234609016 Член  Майя Стоянова Йорданова  

 

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, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова-

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 
«Против»: няма 

 

По т.4 от Дневния ред: Формиране на единната номерация на служебни избирателни 

секции в район „Изгрев“, община Столична. 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в 

район Изгрев, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети 

изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № Л-396/11.02.2021 г. на Началника на 

Областна служба “Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. 

Димитров“№ 42, Заповед №13/08.02.2021 на управителя на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД и 

Заповед № Д-49/11.02.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“, с 

които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции 

на  територията на тези заведения . 

Със заповед №СОА21-РД09-358/28.02.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която 

е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни 

секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални 

заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № 

РИВ21-РД09-37  от 04.03.2021г. на Кмета на район „Изгрев” , с която са определени 

следните номера на служебни секции, а именно: 234608035-служебна секция във МБАЛ 

„Софиямед“; 234608036 - служебна секция в  МБАЛНП „Свети Наум“ и 234608037- ОС 

„Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42). 

поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5  и 

във връзка със Заповед № Л-396/11.02.2021 г. на Началника на Областна служба 

“Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42, 

Заповед №13/08.02.2021 на управителя на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД и Заповед № Д-

49/11.02.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“,  Районната 

избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/  

РЕШЕНИЕ № 64-НС/05.03.2021 г. 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район 

„Изгрев”, Столична община, както следва: 

234608035- МБАЛ „Софиямед“; 

234608036 - МБАЛНП „Свети Наум“ и 

234608037- ОС „Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42), 

където: 



23 е номерът на района-за район 23-София 

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46 

08  е номерът  на административния район Изгрев,съгласно ЕКАТТЕ 

035,036 и 037 са номерата на служебните секции в административния район 

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

 

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

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 
«Против»: няма 

 

 

По т.5 от Дневния ред: Формиране на единната номерация на служебни избирателни 

секции в район „Лозенец“, община Столична. 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в 

район Лозенец, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети 

изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 101/17.02.2021 г. на изпълнителния  

директор на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД, с която 

ръководителят на посоченото заведение е образувал избирателна секция на територията на 

това заведение. 

Със заповед №СОА21-РД09-358/28.02.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която 

е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни 

секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални 

заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № 

РД09-38/02.03.2021 г. на Кмета на район „Лозенец” , с която е определен следният номер на 

служебна секция, а именно: 234609080 -служебна секция в „АДЖАБАДЕМ СИТИ 

КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД. 

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5   и във 

връзка със Заповед № 101/17.02.2021 г. на изпълнителния  директор на „АДЖИБАДЕМ 

СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД,  Районната избирателна комисия в Двадесет и 

трети изборен район – София, /РИК-23/  

РЕШЕНИЕ № 65-НС/05.03.2021 г. 

 Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Изгрев”, 

Столична община, както следва: 

234609080- „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД, 

където: 



23 е номерът на района-за район 23-София 

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46 

09  е номерът  на административния район Лозенец, съгласно ЕКАТТЕ 

080 е номерът на служебната секция в административния район. 

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

 

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

Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева 

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Дарина Маркова 

Пачева, Борка Тодорова Паракозова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов 

Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова 
«Против»: няма 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК № 23 се закрива. 

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _______________ 

  (Живка Котева) 

 

 

 

СЕКРЕТАР: ______________ 

  (Полина Витанова) 


