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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 №22/17.11.2021 г. 

гр.София  

 

Днес, 17.11.2021 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. Райна Константинова Евтимова 

8. Красимир Георгиев Сираков 

9. Надя Асенова Ангелова 

10. Стоян Красимиров Кожухаров 

11. Дарина Маркова Пачева 

12. Метин Мехмед Сюлейман 

13. Милен Събинов Ревански 

14. Снежина Стоянова Календжиева 

Отсъстват: 1. Миладин Петров Рангелов 

2. Васил Василев Кънев 

3. Параскева Иванова Димитрова 

  

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. Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на 

бюлетини и изборни книжа за произвеждане на нов избор /втори тур/ в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и осъществяване на 

контрол при транспортирането и доставката  



2 

 

Т.2. Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до 

залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане. 

Т.3. Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 14.11.2021 г., след 

20.00 ч. 

Т.4. Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23 за 

произвеждането  на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021 г. 

Разни. 

 Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, 

както следва: 

Т.1. Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на 

бюлетини и изборни книжа за произвеждане на нов избор /втори тур/ в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и осъществяване на 

контрол при транспортирането и доставката  

Т.2. Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на достъп до 

залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на допускане. 

Т.3. Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 14.11.2021 г., след 

20.00 ч. 

Т.4. Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23 за 

произвеждането  на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021 г. 

ГЛАСУВАЛИ:  

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

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

Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, 

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански 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 относно  определяне на упълномощени представители на 

РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на нов избор /втори 

тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. и 

осъществяване на контрол при транспортирането и доставката 

Във връзка с писмо, изх. № ПВР-15-25/05.10.2021 г. на ЦИК и на основание т. 15 

от Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021 г. на ЦИК и чл. 72, ал. 1, т. 13 ИК, Районна 

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

 РЕШЕНИЕ № 175-ПВР/17.11.2021 г. 

Упълномощава всеки един от членове на РИК да осъществя контрол при 

транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа от 
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печатницата на БНБ (или друга изрично определена печатница изпълнител) като 

подпишат и приемо-предавателен/констативен протокол от името на РИК 23. 

Упълномощава всеки един от членове на РИК да осъществя контрол при 

транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа по 

районни администрации на територията на Двадесет и трети  изборен район 

В срок до 18.11.2021 г. препис от решението да се изпрати на Централната 

избирателна комисия и „Печатница на БНБ“ АД за сведение. 

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, 

Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, 

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Снежина Стоянова 

Календжиева  

Против»: няма  

По т.2 от Дневния ред: относно категории лица и длъжностни лица съгласно 

ИК, имащи право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред 

на допускане. 

Във връзка с Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители в страната на 14 ноември 2021 година, в 

условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID – 19, 

утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. д-р Ангел 

Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и като взе предвид разпоредбата на чл. 

288а от Изборния кодекс и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 22-24 от ИК, Районна 

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

РЕШЕНИЕ №176-ПВР/17.11.2021 г. 

Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК 23 София в МФЗС „Арена 

Армеец София“, в която ще се приемат книжата от СИК в изборния ден, както следва: 

Право на достъп до Изчислителния пункт /ИП/ на РИК 23 София и до залата, 

имат: 

- отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване 

на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, техническите 

сътрудници и специалистите на РИК, техническия екип на Столична община и 

техническия екип на ОА София-град,   членовете  приносители на протоколи от 

СИК/ССИК/ПСИК; 

- допуснатите до втори тур  кандидати, застъпници и представители на иницативните  

комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1  регистрирали кандидатите, 

наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор 

от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците  и  представителите на 

инициативните комитети регистрирали кандидати, могат да присъстват при 
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въвеждането на данните от протоколите на СИК/ССИК/ПСИК на предварително 

определените от РИК места, при осигурена пряка видимост, включително чрез 

видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за 

защита на личните данни. 

Наблюдателите, застъпниците  и  представителите на инициативните комитети 

регистрирали кандидати и анкетьорите от регистрирана социологическа агенция имат 

право на по един свой представител, който се придружава до и от определената за тях 

зона от член или технически сътрудник на РИК 23 София. 

При запълване на капацитета на мястото, допускането на допълнителен брой от 

различните категории длъжностни лица посочени в чл. 288а ИК, ще се осъществява при 

освобождаване на пространство. 

Във всички хипотези посочени в настоящото решение и неуредените такива, 

Председателят и Секретарят  на РИК 23 София дават изрично указание за допускане. 

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, 

Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, 

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Снежина Стоянова 

Календжиева  

Против»: няма  

По т.3 от Дневния ред относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в 

изборния ден 14.11.2021 г., след 20.00 ч. 

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

постъпили в изборния ден – 14.11.2021 г., след 20:00 ч. и предприетите по тях действия 

и мерки от страна на РИК 23 София, приет с РЕШЕНИЕ № 177-ПВР/НС/17.11.2021 г. 

1. В РИК 23 София са постъпили сигнали и жалби, получени по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 21.42 ч., препратени от 

Централна избирателна комисия. Същите са заведени с Вх. № 371/16.11.2021 г. в общия 

регистър на РИК и с Вх. № 5/16.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в 

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

14 ноември 2021 г. Като разгледа същите РИК 23 взе следните решения: 

1.1. Жалба от Симона Руменова Петкова – лицето твърди, че е упражнило 

правото си на глас като при въвеждането на данните й в избирателния списък срещу 

нейното име са били вписани данни на друго лице. СИК е отговорил на 

жалбоподателката, че е станала техническа грешка. Същата моли за вх. номер на 

жалбата си и отговор дали е реално отчете гласът й. Жалбата не е подписана и като 

такава не подлежи на разглеждане. В същата не се съдържат данни в коя СИК на 

територията на район Младост е упражнило правото си на глас лицето /РИК извежда 

данни, че става въпрос за район Младост само и единствено от посочения адрес на 

жалбоподателката/. Отделно от това жалбоподателката не сочи дали се е подписала в 

избирателния списък или не се е подписвала. Така мотивирана РИК 23 оставя жалбата 

без разглеждане. 
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1.2. Жалба от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов, 

чрез Тодор Кръстев – областен координатор за гр. София, пълномощник – жалбата 

касае липса на предпазни средства у членовете на СИК на територията на 51 СУ в 

район Красно село и неспазване на пропускателен режим. РИК 23 констатира, че се е 

произнесла по същата жалба, подадена до РИК 23 чрез електронната й поща в изборния 

ден на 14.11.2021 г. в 18.36 часа, и в този смисъл не дължи повторно произнасяне. 

1.3. Жалба от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов, 

чрез Тодор Кръстев – областен координатор за гр. София, пълномощник – жалбата 

касае неправомерна агитация в изборния ден от лицето Боян Златев – кандидат за 

народен представител от КП „БСП за България“, извършена на територията на 131 СУ, 

район Младост. РИК 23 констатира, че се е произнесла по същата жалба, подадена до 

РИК 23 чрез електронната й поща в изборния ден на 14.11.2021 г. в 18.36 часа, и в този 

смисъл не дължи повторно произнасяне. 

1.4. Сигнал от Даниела Йорданова Митева – лицето излага данни, че на 

31.10.2021 г. чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ е подало заявление за 

включването й в избирателните списъци п настоящ адрес, но в изборния ден е разбрала, 

че не е била включена и така не е могла да упражни правото си на глас. Прилага 

извлечения от ИК. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че същият е от 

компетентността на кмета на район Младост, орган по чл. 23 от ИК. Заповедта на 

последния подлежи на обжалване по реда на АПК. За пълнота следва да се посочи, че 

лицето твърди, че е подала заявлението си на 31.10.2021 г. Съгласно Решение № 537-

ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, с което е приета Хронограма за изборите за 

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

2021 г. /т. 102/ срокът, в който избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в 

различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по 

настоящ адрес, изтича на 30.10.2021 г. Така заявлението на жалбоподателката се явява 

просрочено и същата не е била включена в избирателните списъци по настоящ адрес. 

2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Диана Крумова Хаджийска, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 22.00 ч., препратен от ЦИК. 

Сигналът е заведен с Вх. № 372/16.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 

5/16.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и 

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

същия се излагат данни, че около 18.08ч. в изборния ден във физкултурния салон на 

122 СОУ са се брояли хартиени бюлетини като подателят на сигнала твърди да е 

разпознала лице със сочено от нея име Любомир Методиев. Сигналът не е подписан и 

като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, обаче че РИК 

извърши проверка следната проверка: От снимковия материал не може да се установи 

кога и къде точно е извършено заснемането и дали кореспондира с посоченото в 

сигнала място и време, поради което надлежна проверка не може да бъде направена. 

Все пак, служебно известно е, че организацията по установяване на резултата от ПСИК 

85 е следвало да бъде извършена именно в 122-ро ОУ, което се намира в район 

Лозенец. Именно в тази ПСИК като Секретар е назначено лице, чийто имена съвпадат с 

посочените от подателя на сигнала. В тази секция е гласувано с хартиени бюлетини, 

защото е специална секция, определена за гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или изолация, което обяснява наличието на хартиени 

бюлетини. Процедурата на назначаване на членовете на секционните комисии е 

законово разписана в ИК и самият закон предвижда политическите субекти, 

парламентарно представени партии и коалиции, да предлагат свои представители в 

секционните комисии. Принадлежност или не към дадена политическа сила не е 
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основание за освобождаване на членове на СИК. И на последно място, РИК 23 извърши 

проверка на един от секционните протоколи (с фабричен номер 23000040) на СИК 85, 

който е сканиран и публикуван на сайта на ЦИК. Видно от него комисията е посочила, 

че изборът е завършил в 20.00ч на 14 ноември, 2021г., което изключва възможността да 

са броени бюлетини преди това, както е посочено в сигнала. Протоколът е разписан от 

членовете на комисията без особени мнения и възражения. 

3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Вероника Василева, член на СИК 121, 

получен по електронната поща на РИК 23 София на 14.11.2021 г. в 22.13 ч.. Същият е 

заведен с Вх. № 377/16.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 5/14.11.2021 г. в 

регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същия се излагат 

данни, че в СИК 121 избиратели не са могли да дадат своя вот и за двата вида избори 

като машината е издавала разписки само за единия вид избор. Сигналът не е подписан и 

като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 

извърши проверка и бе установено, че лице с имена, съвпадащи с подателя на сигнала е 

назначено за член на СИК 121 в район Младост. РИК 23 извърши проверка на един от 

секционните протоколи (с фабричен номер 230010410) на СИК 121, който е сканиран и 

публикуван на сайта на ЦИК. Видно от него комисията е посочила, че е работила в 

спокойна обстановка. Протоколът е разписан от членовете на комисията без особени 

мнения и възражения. На следващо място, липсата на разписка не означава 

автоматично, че вотът не е бил отчетен. Това се установява от СИК при установяване 

на резултата и контролното броене на разписките, което бе възложено от ЦИК за 

всички СИК. Анализът от контролното преброяване на разписките се очаква да бъде 

осъществен от ЦИК, поради което проверка по изложените данни в сигнала РИК 23 не 

може да извърши. 

4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Марио Найденов Пеловски, получен по 

електронната поща на РИК 23 София на 15.11.2021 г. в 01.29 ч., допълнен с имейл от 

16.11. 2021чг. в 13.52ч. Същият е заведен с Вх. № 374/16.11.2021 г. в общия регистър на 

РИК и с Вх. № 5/14.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за 

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

2021 г. В същия се излагат данни, че в СИК 69 в район Витоша, че разписките от 

машината не са били разделяни и са били сгъвани по произволен начин и се сочи, че 

членовете на СИК не са възнамерявали да броят контролните разписки. Отправя се 

искане за събиране на гласни доказателства и проверка на разписките. Сигналът не е 

подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че 

РИК извърши проверка и бе установено, че Секретар на посочената СИК е лице с 

имена, съвпадащи с посочените имена на подателя на сигнала. Видно от секционните 

протоколи (фабричен номер 23010069 и 23110069) те са разписани от членовете на 

СИК без особени мнения и възражения, с посочване, че изборният ден е преминал в 

нормална обстановка. В допълнение, РИК 23 констатира, че в секцията е извършено и 

контролно броене на разписките, като са съставени и подписани от СИК предвидените 

от ЦИК протоколи за преброяване, тоест контролно броене е извършено. На второ 

място, съгласно Методическите указания на ЦИК, разписките от машините не е 

наложително да се разделят. Могат да се сгънат и заедно от избирателя и да се поставят 

в една кутия за разписките. Не е указан точен начин на сгъване, което води до извода, 

че произволния такъв е разрешен и допустим, стига да не унищожава информацията, 

съдържаща се върху разписката. 
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5. В РИК 23 София е постъпила жалба от Иван Петров Димов, получена по 

електронната поща на РИК 23 София на 15.11.2021 г. в 18.49 ч.. Същата е заведена с 

Вх. № 378/16.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 5/16.11.2021 г. в регистъра 

на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В жалбата се излагат данни, че в 

СИК 26 в район Красно село, анонимността на вота на гласоподавателят е била 

нарушена като членове на СИК били стояли в близост до машината, и са извадили от 

блокиралата машина намачканата разписка от упражнения вот. Навеждат се 

оплаквания, че машината се ремонтира от неоторизирани лица. Жалбата не е подписана 

и не подлежи на разглеждане. Освен това е подадена близо 24 часа след края на 

изборния ден, поради което и правния интерес на жалбоподателя вече не е налице, тъй 

като РИК 23 е могла да упражни своите правомощия по жалбата в рамките на 1 час от 

сезирането в деня на изборите, но не по-късно от края на изборния ден и даде 

задължителни указания на СИК по начина на организация на гласуване в СИК. РИК 23 

оставят без разглеждане подадената жалба. За пълнота следва да се посочи, че съгласно 

Методическите указания на ЦИК, в рамките на правомощията на членовете на СИК е 

смяна на хартията на машината, както и подпомагане на избирателите в процеса на 

гласуване, като имат право от дистанция да насочват избирателя по функционалностите 

на машината. 

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, 

Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, 

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Снежина Стоянова 

Календжиева  

Против»: няма  

По т.4 от Дневния ред относно назначаване на специалисти – технически 

сътрудници към РИК 23 за произвеждането на нов /втори тур/ в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

С оглед осигуряване на добра и безопасна организация, Указания за провеждане 

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

представители на 14 ноември 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка във връзка с COVID – 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на 

здравеопазването и доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор за 

произвеждане на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021г. в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка във връзка с COVID – 19, оптимизиране на процеса  и  подпомагане на РИК 

при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на 

протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК, за произвеждането  на нов /втори тур/ в изборите  за президент и вицепрезидент 

на републиката на  21 ноември 2021 г.  и Писмо изх. на ОА 23-14583/08.11.2021 г. на 

Областен управител на област София, 

На основание чл. 72, ал.1 т. 1 във връзка с чл. 63 ИК и решение № 

542ПВР/НС/16.09. 2021 на ЦИК , Районна избирателна комисия в Двадесет и трети 

район – София (РИК 23),прие 
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РЕШЕНИЕ:№178-ПВР/НС/17.11.2021 г. 

Назначава 54 /петдесет и четири/ броя специалисти – технически сътрудници, за 

подпомагане на РИК 23, както следва: 

  

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН 

1 Красимира Георгиева Савова  

2 Ели Христова Петрова  

3 Анастасия Атанасова Байнашева  

4 Мария Лазарова Дикова  

5 Мирослава Юлий Рудолф  

6 Деница Славчева Тодорова  

7 Стефка Витанова Йорданова  

8 Момчил Красимиров Старидолски  

9 Мадлена Ставрева Коларова  

10 Николинка Георгиева Колева-Влахлийска  

11 Камелия Богомилова Пандалиева  

12 Иванка Атанасова Грънчарова  

13 Валентин Стефанов Зарков  

14 Динко Николов Илов      

15 Ваньо Николов Кривлев  

16 Албена Миткова Димитрова  

17 Марияна Василева Цанева  

18 Валентин Красидаров Величков  

19 Весела Божидарова Алексиева  

20 Самуил Марков Главчев  

21 Кристин Чавдарова Димова  

22 Павел Стоянов Тодоров   

23 Боян Ангелов Ангелов  

24 Димитринка Симеонова Симова  

25 Полина Жариева Караманлиева-Бонева  

26 Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова  

27 Гергана Станоева Сеферинкина  

28 Мариана Генова Томова  

29 Радостина Тодорова Георгиева-Цанкова  

30 Весела Петрова Вачева  

31 Силвия Дамянова Фиданова  

32 Славея Димитрова Георгиева  

33 Росинка Григорова Лазарова  

34 Валя Миладинова Мудева  

35 Валентина Петрова Манолова  

36 Албена Богомилова Лозева  

37 Кирил Димитров Симеонов  

38 Денислава Димитрова Божинова  

39 Михаела Петева Михова  
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40 Никола Димитров Лазаров  

41 Мария Георгиева Гончева  

42 Камелия Димитрова Костадинова  

43 Десислава Станкова Димитрова  

44 Владимира Валериева Велкова  

45 Любомира Валериева Радоева  

46 Борис Богданов Катинов  

47 Ренета Антонова Илиева  

48 Стела Димитрова Лазарова - Щуркова  

49 Симона Маринова Йосифова  

50 Костадинка Георгиева Калончева  

51 Ива Паскова Костадинова  

52 Биляна Чавдарова Кръстева  

53 Ваня Ботева Пандазиева  

54 Анахита Андреева Лилова  

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София за 

сключване на договори. 

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, 

Райна Константинова Евтимова, Мая Тодорова Христова, Красимир Георгиев Сираков, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дарина Маркова Пачева, 

Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Снежина Стоянова 

Календжиева  

Против»: няма  
«Против»: няма  

 

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 17.20 ч. 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ___П______________ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР: ___П_____________ 


