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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ  

 

гр. София, район „Изгрев”, ул. „А.П. Чехов”, № 16А, ет. 2, конферентна зала, 

телефон за контакт – 0877 49 56 53, 029265120, 029265121, e-mail: rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ №10/28.06.2021 г. 

гр. София  

 

Днес, 28.06.2021 г. от 16:30 ч., в конферентна зала в гр. София, район „Изгрев”, 

ул. „А.П. Чехов”, № 16А, ет. 2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 

23-ти район - София (РИК 23), за произвеждане на изборите за народни представители 

за Народно събрание на 11 юли 2021 г., назначена с Решение № 47-НС от 20.05.2021 г. 

на ЦИК и Решение № 161-НС от 28.05.2021 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. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 
3. Димитър Петров Шалъфов 

 

4. Полина Василева Витанова 
 

5. Надя Асенова Ангелова 

6. Снежана Тодорова Инкова 

7. Миладин Петров Рангелов 
8. Васил Наумов Бошнаков 

9. Дарина Маркова Пачева  

10. Даниел Иванов Стоянов 

11. Метин Мехмед Сюлейман  

12. Красимир Георгиев Сираков 

13. Стоян Красимиров Кожухаров 

14. Параскева Иванова Димитрова 
15. Райна Константинова Евтимова 
16. Милен Събинов Ревански 

Отсъстват: 1. Мирослава Здравчова Николова 

  

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 Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Красно село“ 

Т.2 Постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 150/27.06.2021 год. на РИК-23. 

Т.3 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша” 

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

Витоша, община Столична. 
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Т.5 Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна 

комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове 

Т.6 Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за 

народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

Т.7 Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни 

комисии /ПСИК/. 

Т. Разни. 

Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както 

следва: 

Т.1 Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район 

„Красно село“ 

Т.2 Постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 150/27.06.2021 год. на РИК-23. 

Т.3 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша” 

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

Витоша, община Столична. 

Т.5 Назначаване на съставите на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна 

комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове 

Т.6 Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за 

народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

Т.7 Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни 

комисии /ПСИК/. 

Т. Разни. 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов  

«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 на единната номерация на служебни 

избирателни секции в район „Красно село“ 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни 

секции в район Студентски, община Столична, Районната избирателна комисия в 

Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед рег. № РД-26-

1366/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед № 

2123/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР и Заповед рег. № 

217/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на IV-та МБАЛ - София, с които 

ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на 
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територията на заведенията, постъпили с писмо с вх. № 86/10.06.2021 г. на кмета на 

район „Красно село“. 

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. 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 № РКС21-РД09-225/09.06.2021г. на Кмета на район „Красно село“, 

с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: № 234602093-

служебна секция в УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21, № 234602094 – 

служебна секция в Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79, № 

234602095 – служебна секция в IV-та МБАЛ София ЕАД, бул. „Македония“ № 38. 

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 Заповед рег. № РД-26-1366/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор 

на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед № 2123/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор 

на МИ на МВР и Заповед рег. № 217/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на IV-та 

МБАЛ - София, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София, /РИК-23/, прие 

РЕШЕНИЕ № 71–НС/28.06.2021 г. 

Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район 

„Красно село“, Столична община, както следва: 

№ 234602093-УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21; 

№ 234602094 – Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79; 

№ 234602095 – IV-та МБАЛ София ЕАД, бул. „Македония“ № 38 

където: 

23 е номерът на областта - за София-град, 

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

02 е номерът на административния район „Красно село“, съгласно ЕКАТТЕ, 

093, 094 и 095 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, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, 

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов  

«Против»: няма 

 

На заседанието след т. 1 присъства и Васил Наумов Бошнаков. 

 

По т.2 от Дневния ред Относно постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 

150/27.06.2021 год. на РИК-23. 

На 26.06.2021 год. в 22.21 ч. на електронната поща на РИК-23 е постъпила 

Жалба от Николай Йорданов Белалов, в качеството му на наблюдател от Институт за 

социална интеграция .Жалбата е заведена на 27.06.21г. с вх.№ 150/27.06.21 год. на РИК 
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23, заведена в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите с рег. № 1 до 

РИК . С жалбата се иска РИК-23 да изиска от кмета на Столична община да бъдат 

разкрити допълнителни места за агитация в „многолюдните райони“, като те не са по-

малко от 10 и Кметът на Столична община да издаде нова заповед за агитационните 

материали. В обстоятелствената част на жалбата се посочва, че Заповед № СОА21-

РД09-779/03.06.2021 год. на Кмета на Столична община е незаконна, посочените в 

Приложение № 1 към Заповедта места за поставяне на агитационни материали били 

недостатъчно или несъразмерен брой предвид броя жители на отделни райони на 

Столична община, на територията на 23 МИР. 

След като се запозна с направените в жалбата оплаквания и със съдържанието на 

посочената в нея Заповед, РИК – 23 намира следното: 

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу 

административен акт, контрол по отношение на който не се осъществява от РИК. 

Жалбата е подадена и от лице, за което липсва правен интерес за оспорването на 

цитираната Заповед. 

На първо място съгласно чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания 

кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и 

разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. 

На осн. чл. 183, ал. 3 ИК, агитационните материали се поставят на определени от 

кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или 

управителя на имота. Кметът на общината, в рамките на своята компетентност и при 

условията на оперативна самостоятелност, определя местата – общинска собственост, 

за поставяне на агитационни материали. На осн. чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината организира 

изпълнението на задачите, които произтичат от законите. На осн. чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, 

в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Със Заповед 

№ СОА21-РД09-779/03.06.2021 г., кметът на Столична община е определил местата за 

поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, 

афиши и др. в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г., 

изчерпателно изброени в Приложение № 1 към заповедта. Заповед № СОА21-РД09-

779/03.06.2021 г. е валиден административен акт, издаден от компетентен орган в 

рамките на предоставените му от закона правомощия и при спазване на изискуемата от 

закона писмена форма. 

Районните избирателни комисии имат компетентност да следят дали 

участниците в изборния процес спазват заповедта на кмета, т.е. дали агитационните 

материали се поставят на определените за това в Заповедта места. В този смисъл РИК-

23 няма правомощие да осъществява контрол върху заповедите на кмета на община, с 

които се определят местата за поставяне на агитационни материали.  

Предвид изложеното, РИК-23 приема, че подадената жалба е недопустима. 

На второ място право да оспорват един административен акт имат гражданите и 

организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или 

застрашени от него или за които той поражда задължения. По арг. от чл. 183, ал. 1 ИК, 

адресат на заповедта на кмета по чл. 183, ал. 3 ИК са кандидатите, партиите, 

коалициите и инициативните комитети, на които законът дава право да изготвят и 

разпространяват агитационни материали. Наличието на правен интерес от оспорване 

винаги се счита като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на 

оспорването. Ето защо, в настоящия случай легитимирани да оспорват Заповед № 
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СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община са само лицата, за които 

тя създава права или задължения, а именно – лицата по чл. 183, ал. 1 ИК. 

Жалбоподателят не попада в кръга на лицата по чл. 183, ал. 1 ИК. 

Жалбоподателят и не твърди, че с посочената заповед се накърняват негови законни 

права и интереси, които да обуславят допускане на нейното обжалване. На това 

основание жалбата също се явява недопустима и следва да бъде оставена без 

разглеждане. 

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районната избирателна 

комисия в Двадесет и трети изборен район – София, прие 

РЕШЕНИЕ № 72–НС/28.06.2021 г. 

Оставя без разглеждане като недопустима Жалба с вх.№ 150/27.06.2021 год., 

заведена в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите на РИК-23 с рег. № 

1. подадена от Николай Йорданов Белалов, в качеството му на наблюдател от Институт 

за социална интеграция. 

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, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т.3 от Дневния ред относно промени в съставите на секционни избирателни 

комисии в район „Витоша” 

В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 145/25.06.2021г. и вх. № 152/28.06.2021г. 

от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 19 членове в 18 

СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 15 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 

0 бр., 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 № 73–НС/28.06.2021 г. 

1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, 

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

както следва: 
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Секция Длъжност Заместващ 

ЕГН на 

заместващ Заместван 

ЕГН на 

заместван 

234617007 Секретар Стоян Костадинов Радев  

Евгения Йорданова 

Михайлова  

234617008 Член Симеон Лъчезаров Янушев  Томислав Василев Михалчев  

234617009 Секретар Владимир Кирчев Николов  Мария Христова Паричкова  

234617010 Член Християн Василев Илиев  

Роберт Пламенов 

Костадинов  

234617011 

Зам. 

председател 

Борянка Петрова 

Костадинова  

Вероника Григорова 

Крумова  

234617012 Член 

Александър Драгомиров 

Георев  Емилия Юлиянова Панова  

234617022 Председател Хрисимир Василев Вълов  

Александър Василев 

Василев  

234617024 Член 

Благовеста Феодорова 

Кудрявцева  Хрисимир Василев Вълов  

234617057 Член Татяна Левитова Тодорова  Нели Георгиева Грозданова  

234617058 Член 

Василена Тодорова 

Младенова  Теодора Миткова Иванова  

234617059 Член 

Георги Любомиров 

Господинов  Деметра Еди Илиева  

234617062 Член 

Красимира Красимирова 

Господинова  Виктория Миткова Иванова  

234617067 Член 

Михаела Михайлова 

Михайлова  Маргарита Йотова Христова  

234617068 Член 

Мони Красимиров 

Михайлов  Галина Илиева Лалова  

234617071 Член Янина Георгиева Яцидо  Александър Спасов Кръстев  

234617065 Член Калоян Христов Петров  Теменужка Борисова Иванова  

 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените 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, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т.4 от Дневния ред относно формиране на единната номерация на служебни 

избирателни секции в район Витоша, община Столична. 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните 

секции в район Витоша, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет 

и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 26/11.03.2021 г. на 

Управителя на „МБАЛ Света София“ ЕООД, с която ръководителят на посоченото 

заведение е образувал избирателна секция на територията на това заведение постъпилa 

с писмо с вх. № 153/28.06.2021 г. на РИК-23. 
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Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021 г. 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 № РВТ21-РД09-130/17.06.2021 г. на кмета на район „Витоша”, с 

която е определен следният номер на служебна секция в „МБАЛ Света София“ ЕООД, 

а именно: 234617074. 

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 № 109/22.06.2021 на Управителя на „МБАЛ Света 

София“ ЕООД, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София, /РИК-23/, прие  

РЕШЕНИЕ № 74–НС/28.06.2021 г. 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „ 

Витоша”, Столична община, както следва: 

234617074 - „МБАЛ Света София“ ЕООД, гр. София, бул. България 104, 

където: 

23 е номерът на района-за район 23-София 

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

17 е номерът на административния район Витоша, съгласно ЕКАТТЕ 

074 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, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, 

Димитър Петров Шалъфов, Полина Василева Витанова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т.5 от Дневния ред относно назначаване на съставите на 1 /един/ брой 

служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване 

списъците с резервните членове 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е 

постъпило предложение от Кмета на район „Витоша“ с вх. № 153/28.06.2021 г. за 

назначаване съставите на 1 /един/ брой служебна СИК, в състав от по 6 /шест/ членове. 

Представен е и списък на резервните членове на СИК. 

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК 

документи. 

На проведените консултации представителите на политическите партии и 

коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие 

за разпределение на броя на членовете и местата в ръководството, като същото е както 

следва: общ брой членове КП ГЕРБ – СДС - 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

– 1 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 
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ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 1 бр. членове , 

като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“– 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 0 бр. членове. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 

92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 124–НС/26.05.2021 г. 

на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, 

/РИК–23/, прие 

РЕШЕНИЕ № 75–НС/28.06.2021 г. 

1.Назначава съставите на един /брой/ СИК в състав от по 6 /шест/ членове, както 

следва: 

Секция 

Длъжност в 

СИК Име, Презиме, Фамилия ЕГН 

234617074 Председател Петя Йорданова Таушанова  

234617074 Зам. председател Силвия Пламенова Кръстева-Цветкова  

234617074 Секретар Димитър Александров Костадинов  

234617074 Член Гроздю Йорданов Георгиев  

234617074 Член Стефан Красимиров Методиев  

234617074 Член Теменужка Борисова Иванова  

2. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението 

на Кмета на район „Витоша“ . 

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, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т.6 от Дневния ред относно определяне броя на подвижните секционни 

избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за 

гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София с Вх. 

№ 156/28.06.2021 г. е постъпила обобщена информация от Столична община Изх. № 

СОА21-ИЗ07-92/28.06.2021 г. за постъпилите заявления за гласуване с подвижна 

избирателна кутия по реда на чл. 37 от ИК. В същата е посочено, че в районните 

администрации на територията на 23-ти изборен район са постъпили заявления за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва: 

02 Красно село – 41 броя 
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08 Изгрев – 24 броя 

09 Лозенец – 10 броя 

10 Триадица – 10 броя 

15 Младост – 11 броя 

16 Студентски – 1 броя 

17 Витоша – 11 броя 

23 Панчарево – 2 брой. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

трети изборен район – София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 76–НС/28.06.2021 г. 

Определя броя подвижните секционни избирателни комисии на територията на 

Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва: 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Красно село; 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Изгрев 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Лозенец; 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Триадица; 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Младост; 

1 бр. ПСИК на територията на административен район Витоша. 

Общият брой на подвижните избирателни кутии в 23 изборен район е 6 /шест/ 

броя. 

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, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Параскева Иванова 

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т.7 от Дневния ред относно утвърждава единните номера на подвижните 

секционни избирателни комисии /ПСИК/. 

На основание чл. чл.8, ал. 1 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК, Решение 225-

НС от 13.06.2021 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 76-НС от 28.06.2021 г. на 

РИК-23 и е издадена Заповед № СОА21-РД-09-910/28.06.2021 г. на Кмета на Столична 

община за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, определен 

е номер и адрес на секциите, като с това са изпълнени са изискванията на Изборния 

кодекс и решенията на ЦИК. 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК, във с чл. 90 ИК , Решение 

225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК и съобразно решение Решение № 76-НС от 28.06.2021 
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г. на РИК-23 и е издадена Заповед № СОА21-РД-09-910/28.06.2021 г. на Кмета на 

Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София, /РИК-23, прие 

РЕШЕНИЕ № 77–НС/28.06.2021 г. 

Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии, 

съгласно Решение № 76-НС от 28.06.2021г. на РИК-23, както следва: 

Район ''Красно село'' 234602096 

Район „Изгрев“ 234608049 

Район „Лозенец“ 234609082 

Район „Триадица“ 234610120 

Район „Младост“ 234615130 

Район „Витоша“ 234617075 

където: 

23 е номерът на областта - за София-град, 

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

02 е номерът на административния район ''Красно село'', съгласно ЕКАТТЕ, 

08 е номерът на административния район „Изгрев“, съгласно ЕКАТТЕ, 

09 е номерът на административния район „Лозенец“, съгласно ЕКАТТЕ  

10 е номерът на административния район „Триадица“, съгласно ЕКАТТЕ, 

15 е номерът на административния район „Младост“, съгласно ЕКАТТЕ, 

17 е номерът на административния район „Витоша“, съгласно ЕКАТТЕ, 

096 е номера на служебните секции в административните райони 

049 е номера на служебните секции в административните райони 

082 е номера на служебните секции в административните райони 

120 е номера на служебните секции в административните райони 

130 е номера на служебните секции в административните райони 

075 е номера на служебните секции в административните райони 

В районните администрации, в които няма образувана секция за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, но има подадени заявления за гласуване до 05.07.2021 г., 

независимо от техния брой, да бъдат обслужени от подвижните секционни избирателни 

комисии, както следва: 

Район „Младост“ – за район „Панчарево“ 

Район „Лозенец – за район „Студентски“ 

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

Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин 

Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков  

«Против»: няма 

 

По т. Разни Предложения в тази точка не постъпиха. 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 17.30 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

 СЕКРЕТАР: ______П________ 

   


