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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 №3/17.02.2021 г. 

гр. София  

 

Днес, 17.02.2021 г. от 12:30 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. Метин Мехмед Сюлейман 

3. Бригита Емилова Костова– Атанасова 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Антоанета Захариева Крумова 

6. Йорданка Пенева Петкова 

7. Красимир Георгиев Сираков 

8. Надя Асенова Ангелова 

9. Мирослава Здравчова Николова 

10. Миладин Петров Рангелов  

11. Дарина Маркова Пачева 

12. Десислава Здравкова Таранова– Андонова 

13. Борка Тодорова Паракозова 

14. Даниел Сергеев Тунчев 

15. Величка Йорданова Грънчарова 

16. Даниел Иванов Стоянов  

17. Стоян Красимиров Кожухаров 

18. Юлиян Атанасов Атанасов 

19. Пламена Тодорова Маречкова 

ОТСЪСТВАТ:  
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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. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно 

събрание на 4 април 2021 г. 

2. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни 

избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане за произвеждане 

на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

3. 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 произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

 

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

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

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова 

Николова, Стоян Красимиров Кожухаров, Миладин Петров Рангелов , Дарина Маркова 

Пачева, Десислава Здравкова Таранова– Андонова, Борка Тодорова Паракозова, Даниел 

Сергеев Тунчев, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов Атанасов, Пламена 

Тодорова Маречкова, Даниел Иванов Стоянов 

«Против»: няма  
 

След приетото предложение за дневен ред, заседанието протече при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни 

и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание 

на 4 април 2021 г. 

2. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни 

избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане за произвеждане 

на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

3. 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 произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

РИК 23 пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: 
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По т.1 от Дневния ред относно определяне броя на членовете на секционните 

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

представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

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

служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., като се вземе предвид, че общият 

брой на членовете 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. 

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 № 2062– НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

трети район – София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 10– НС/17.02.2021 г. 

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

председател, заместник– председател и секретар, в Двадесет и трети район – София за 

произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 

г. е 7 (седем) човека. 

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

ГЛАСУВАЛИ  

«За»: Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова– Атанасова, Полина Василева 

Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева Петкова, Красимир Георгиев 

Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова Николова, Стоян Красимиров 

Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Десислава Здравкова Таранова– Андонова, Величка 

Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов Атанасов, Пламена Тодорова Маречкова, Даниел 

Иванов Стоянов 

«Против»: Живка Василева Котева, Миладин Петров Рангелов, Борка Тодорова 

Паракозова, Даниел Сергеев Тунчев  

Постъпи предложение броят на членовете във всяка секционна избирателна комисия 

(без подвижни и служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за 

народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., да бъде определен на 9 

(девет) членове, включително председател, заместник– председател и секретар. Мотивите 

за така направеното предложение са: обявената извънредна епидемична обстановка, 

съкращаване наличието на застъпници, наблюдатели и представители и провеждането на 

изборите в СИК да бъде в по-голяма степен прозрачно.  

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

«За»: Живка Василева Котева, Миладин Петров Рангелов, Борка Тодорова Паракозова, 

Даниел Сергеев Тунчев 

«Против»: Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова– Атанасова, Полина 

Василева Витанова, Антоанета Захариева Крумова, Йорданка Пенева Петкова, Красимир 

Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова Николова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, Десислава Здравкова Таранова– 

Андонова, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов Атанасов, Пламена Тодорова 

Маречкова, Даниел Иванов Стоянов 

Бе поискана обосновка на отрицателен вот от секретаря на РИК Полина Василева Витанова 

и членът на РИК Надя Асенова Ангелова. 

ПОЛИНА ВИТАНОВА: Не смятам за основателен аргумента, че защото се намираме в 

извънредна епидемична обстановка и в секциите няма да има толкова много застъпници и 

наблюдатели, следва да назначаваме 9 членни СИК. Напротив. Както на всички избори, така 

и на тези, няма да бъде изключена възможността в СИК да присъстват застъпници и 

представители. Винаги е било голям проблем струпването на хора в секциите, а сега това 

ще бъде още по-голям проблем. В стаите, където са разположени СИК, с всички 

представители на регистрирани партии и коалиции, с 9 членна СИК, и застъпници и 

наблюдатели, няма да има място да се съберат всички тези хора, пък камо ли и избирателите 

и да се спазва дистанция от 1,5 м. Положението ще бъде абсурдно. Това само ще усложни 

работата на СИК и ще напълни помещенията с хора. Много добре знаете от всички избори, 

произведени до сега, на какво са подложени тези хора в изборния ден именно от 

представители, застъпници и наблюдатели. Да им се причинява това, особено в тази 

ситуация, не е редно. Затова гласувах против предложението за 9 членен състав на СИК. 

 

НАДЯ АНГЕЛОВА: Гласувах против предложението за определяне на 9 членен състав на 

СИК по следните съображения-мотивите, че по този начин ще се ограничи броят на 

застъпниците на кандидатите, респективно броят на представителите на регистрирани 

партии и коалиции, са необосновани. Никъде в ИК или в решенията на ЦИК няма посочено 

подобно ограничение. Ако имаше законова възможност  бих гласувала за 5 членен състав, 

но такава не е допустима. Отделно от това до вчера има регистрирани 23 правни субекта, 

т.е. в СИК имат право да присъстват 46 бр. Лица, в допълнение към изборната 

администрация. Знаем, че вече е готов здравният протокол, с който ще се запознаем, но 

увеличението на броя на изборната администрация в тази ситуация е правно необосновано. 

Отделно от това опитът ми от други РИК до момента показва, че има трудности в попълване 

на състава при определени 7 членни СИК и в големия процент случаи в деня на изборите те 

не работят в пълния си състав. Това ме мотивира да гласувам против предложението. 

 

Бе поискана обосновка на направеното предложение от члена на РИК ДАНИЕЛ СЕРГЕЕВ 

ТУНЧЕВ: В контекста на това, което колегата каза. С оглед да се обезпечи по-голяма 

численост в СИК, в състава на самите комисии е по-удачно според мен съставът на СИК да 

бъде 9 членен. За да се взимат валидни решения при 9 членни СИК и за да е налице кворум, 

трябва да присъстват поне 5 души. Това гарантира по - голям състав на самите комисии. 

Друг е въпросът технически и чисто организационно как ще се сформира подобен състав на 
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тези СИК. Разсъжденията са ми в тази посока, числеността на състава на СИК да бъде по-

голям, за да могат да се взимат законосъобразни решения и за да се обезпечи по-голяма 

численост на СИК в изборния ден. 

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

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

за произвеждане за произвеждане на изборите за народни представители за Народно 

събрание на 4 април 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 

№ 2062– НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район 

– София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 11– НС/17.02.2021 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 свобода и за 

задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), за произвеждане на 

изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.., които секции 

се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 5 членове – 

включително председател, заместник– председател и секретар. 

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна 

избирателна комисия,  

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, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова 

Николова, Стоян Красимиров Кожухаров, Миладин Петров Рангелов , Дарина Маркова 

Пачева, Десислава Здравкова Таранова– Андонова, Борка Тодорова Паракозова, Даниел 

Сергеев Тунчев, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов Атанасов, Пламена 

Тодорова Маречкова, Даниел Иванов Стоянов 

«Против»: няма  

По т.3 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 

произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 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 № 
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2062– НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – 

София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 11– НС/17.02.2021 г. 

1. Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София за произвеждане на 

изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., който е 

4 109 (четири хиляди сто и девет) човека. 

2. 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 

членове 

ПП 

ГЕРБ 

КП 

БСП  

ПП 

ДПС 

КП 

 ОП 

ПП 

ВОЛЯ 

КП 

ДБО 

ВИТОША 73 511 162 120 73  73  73 10 

ИЗГРЕВ 34 238 76 56 34  34  34 4 

КРАСНО СЕЛО 92 644 205 151 92  92 92 12 

ЛОЗЕНЕЦ 79 553 176 129 79  79 79 11 

МЛАДОСТ 125 875 278 205 125 125 125 17 

ПАНЧАРЕВО 32 224 71 53 32 32 32 4 

СТУДЕНТСКИ 53 371 118 87 53 53 53 7 

ТРИАДИЦА 99 693 221 162 99 99 99 13 

ОБЩ БРОЙ 587 4109 1307 963 587 587 587 78 

където: 

ПП ГЕРБ е партия ГЕРБ 

КП БСП – коалиция „БСП за България“ 

ПП ДПС – партия „Движение за права и свободи“ 

КП ОП – коалиция „Обединени патриоти– НФСБ, Атака и ВМРО“ 

ПП Воля – партия ВОЛЯ 

КП ДБО – коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

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

София: 
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РАЙОН Брой 

СИК 

Брой 

членове 

ПП 

ГЕРБ 

КП 

БСП 

ПП 

ДПС 

КП 

 ОП 

ПП 

ВОЛЯ 

ВИТОША 73 219 73 73 32  26 15 

ИЗГРЕВ 34 102 34 34 15  12 7 

КРАСНО СЕЛО 92 276 92 92 40  33 19 

ЛОЗЕНЕЦ 79 237 79 79 34 29 16 

МЛАДОСТ 125 375 125 125 54 45 26 

ПАНЧАРЕВО 32 96 32 32 14 11 7 

СТУДЕНТСКИ 53 159 53 53 23 19 11 

ТРИАДИЦА 99 297 99 99 43 36 20 

ОБЩ БРОЙ 587 1761 587 587 255 211 121 

 

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 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, Метин Мехмед Сюлейман, Бригита Емилова Костова– 

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

Петкова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова 

Николова, Стоян Красимиров Кожухаров, Миладин Петров Рангелов , Дарина Маркова 

Пачева, Десислава Здравкова Таранова– Андонова, Борка Тодорова Паракозова, Даниел 
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Сергеев Тунчев, Величка Йорданова Грънчарова, Юлиян Атанасов Атанасов, Пламена 

Тодорова Маречкова, Даниел Иванов Стоянов 

«Против»: няма  

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закрива. 

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

    (Живка Котева) 

 

СЕКРЕТАР: ______П________ 

 

   (Полина Витанова) 


