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 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ  

гр.София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 

факс 02/8054130, e-mail: rik23a@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ №11/19.05.2019 г.  

гр.София  

 

Днес, 19.05.2019 г. от 13:00 ч., в сградата на СО, район „Триадица”, гр. София, 

ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти 

район - София (РИК 23 – София), за провеждане на изборите за Европейски парламент 

на 26 май 2019г., назначена с Решение № 47-ЕП от 03.04.2019 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. Йорданка Пенева Петкова 

6. Мария Петрова Праматарова-Щуркова 

7. Снежана Младенова Кондева 

8. Стоян Красимиров Кожухаров 

9. Емил Григоров Николов 

10. Дарина Маркова Пачева 

11. Милен Събинов Ревански 

12. Роман Чавдаров Дражев 

13. Павлин Данков Пенков 

14. Надя Асенова Ангелова    

ОТСЪСТВАТ: 1. Антоанета Захариева Крумова 

2. Борис Стоянов Евтимов 

3. Таня Андонова Дишлиева 

4. Красимир Георгиев Сираков 

5. Даниел Сергеев Тунчев 

  

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. Разглеждане на Писмо с Вх. № 150/19.05.2019 г. на РИК-23 и изх. № ЕП-

15-107/18.05.2019 г. на ЦИК относно определяне броя на протоколите на СИКза 

установяване на изборния резултат за района на 23 РИК 

2. Разни 

 

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

Атанасова, Полина Василева Витанова, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова 

Праматарова-Щуркова, Снежана Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Емил Григоров Николов, Дарина Маркова Пачева, Милен Събинов Ревански, Роман 

Чавдаров Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова.  

 

«Против»: няма  
 

След приетото предложение за дневен ред, заседанието протече при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Разглеждане на Писмо с Вх. № 150/19.05.2019 г. на РИК-23 и изх. № ЕП-

15-107/18.05.2019 г. на ЦИК относно определяне броя на протоколите на СИК за 

установяване на изборния резултат за района на 23 РИК 

2. Разни 

 Поради липса на други предложения за дневен ред на заседанието, РИК 23 

пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения:  

 След обсъждане на точките от Дневния ред, се приеха следните решения:  

По т.1 от Дневния ред: Разглеждане на Писмо с Вх. № 150/19.05.2019 г. на 

РИК-23 и изх. № ЕП-15-107/18.05.2019 г. на ЦИК относно определяне броя на 

протоколите на СИК за установяване на изборния резултат за района на 23 РИК 

Постъпило е писмо с Вх. № 150/19.05.2019 г. на РИК-23 и изх. № ЕП-15-

107/18.05.2019 г. на Централната избирателна комисия относно броя на формулярите на 

протокола на СИК по райони. В същото е указано на заседание на РИК да бъде 

извършен подробен анализ дали е необходимо да бъдат представени допълнителен 

брой формуляри на протоколи на СИК за района. 

Районната избирателна комисия взе предвид разпоредбите на чл. 6, ал. 3, чл. 57, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс. Според посочените норми Централната 

избирателна комисия осъществява контрола по прилагането на кодекса и свързаните с 

него нормативни актове и осъществява методическо ръководство и контрол върху 

дейността на избирателните комисии, а съгласувано с Министерския съвет определя 

условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното 

гласуване. Комисията взе предвид и разпоредбите на чл. 274 и чл. 282 от Изборния 

кодекс, които са императивни правни норми и стриктно определят какви задължения 

има РИК при допускане на грешки в секционния протокол, които дават основание да 

бъде предоставен нов екземпляр. В чл.72 от Изборния кодекс са описани правомощията 

на РИК, като липсва такива по отношение определянето броя на изборните книжа и 

материали, в това число броя на формулярите на протоколи на СИК за района . В 

правомощията на РИК е образуването на избирателните секции и формирането и 

утвърждаването на единните им номера, поради,  което комисията може да предостави 

на ЦИК единствено информация за броя на образуваните избирателни секции, които 

към 19.05.2019 г. са 613 /шестстотин и тринадесет/, като се предполага, че няма да 

надвиши 620 /шестстотин и двадесет/ броя след 24.05.2019 г.. РИК-23 София приема, че 

няма каквито и да било правомощия относно определяне условията, вида и броя на 

изборните книжа, както и да посочва каквито и да било факти и обстоятелства в 

подкрепа на исканията си. Тези въпроси са изцяло от компетентността на уважаемата 
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Централна избирателна комисия и ние вярваме, че същата ще вземе компетентно и 

целесъобразно решение съобразно законоустановените си правомощия, съвместно с 

Администрацията на Министерски съвет. 

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ИК Районната избирателна 

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

РЕШЕНИЕ №43-ЕП/19.05.2019 г. 

Връща на Централната избирателна комисия по компетентност писмо с вх. № 

150/19.05.2019 г. на РИК-23 и изх. №  ЕП-15-107/18.05.2019 г. на  ЦИК.  

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, Йорданка Пенева Петкова, Мария Петрова 

Праматарова-Щуркова, Снежана Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Емил Григоров Николов, Дарина Маркова Пачева, Милен Събинов Ревански, Роман 

Чавдаров Дражев, Павлин Данков Пенков и Надя Асенова Ангелова.  

 

«Против»: няма 

 
По т. 2 от Дневния ред: Разни.  

 

Не са направени предложения, поради което решения не се приемат.  

 

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

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 

  Живка Котева 

 

 

 

СЕКРЕТАР: ______________ 

  Полина Витанова  

 
 


