
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ  

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

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

 

ПРОТОКОЛ №5/22.02.2017 г. 

гр.София  

 

Днес, 22.02.2017 г. от 16.00 ч., в сградата на СО, район „Триадица”, гр. София, 

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

изборен район - София (РИК 23), назначена с Решение № 4175-НС от 01.02.2017 г. и 

Решение № 4236-НС от 07.02.2017 г. на ЦИК.  

 

 След извършена проверка на кворума, 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. Бригита Емилова Костова-Атанасова 

 

4. Полина Василева Витанова 

5. Антоанета Захариева Крумова 

6. Борис Стоянов Евтимов 

7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова  

8. Емил Григоров Николов 

9. Таня Андонова Дишлиева 

10. Семра Юмер Сюлейман 

11. Милен Събинов Ревански 

12. Надя Асенова Ангелова 

13. Николай Евгениев Димитров 

14. Емилия Борисова Керчева 

 

ОТСЪСТВАТ:      Красимир Георгиев Сираков 

    Стоян Красимиров Кожухаров 

    Снежана Младенова Кондева  

 

 

  

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 Любомир Евгениев Ковачев, кандидат за 

народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа 

за народни представители  на КП “БСП за България“ 

2. Постъпил сигнал от Стоян Панчев за нарушаване на реда за провеждане 

на предизборната кампания 

3. Обявяване на номер в бюлетината на независим кандидат в изборите за 

народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. 



 

ГЛАСУВАЛИ  

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

Емилова Костова-Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева 

Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Емил 

Григоров Николов, Таня Андонова Дишлиева, Семра Юмер Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Надя Асенова Ангелова, Николай Евгениев Димитров, Емилия 

Борисова Керчева. 

 

«Против»: няма 

 

 В резултат на гласуването, Комисията  приема направеното предложение за 

дневен ред. Заседанието протече при посочения по-горе дневен ред.  

  

По т.1 от Дневния ред: Заличаване регистрацията на Любомир Евгениев Ковачев, 

кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за 

народни представители  на КП “БСП за България“ 

 

РЕШЕНИЕ №45-НС/22.02.2017 г.  

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Любомир Евгениев Ковачев, кандидат 

за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни 

представители  на КП “БСП за България“ 

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

/РИК-23/, е постъпило заявление с  вх. № 70/21.02.2017 г. с което кандидата Любомир 

Евгениев Ковачев, издигнат от КП “БСП за България“ заявява, че не желае да бъде 

кандидат за народен представител и иска да бъде заличен от кандидатската листа.  

С оглед горното, на основание чл. 258, ал. 5, предложение последно, 

регистрацията на Любомир Евгениев Ковачев с ЕГН XXXXXXXXXX, издигнат  от КП 

“БСП за България“ за кандидат за народен представител в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. , следва да бъде заличена. 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1, т.9, във вр. чл. 258, ал. 5от ИК, 

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

РЕШИ 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Любомир Евгениев Ковачев с ЕГН ..., издигнат  

от КП “БСП за България“ за кандидат за народен представител в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.и регистрирана с Решение № 23-

НС/20.02.2017г. на РИК-23. 

Анулира издаденото удостоверение. 

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

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

Емилова Костова-Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева 

Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Емил 

Григоров Николов, Таня Андонова Дишлиева, Семра Юмер Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Надя Асенова Ангелова, Николай Евгениев Димитров, Емилия 

Борисова Керчева. 

 

«Против»: няма  



 

По т.2 от Дневния ред: Постъпил сигнал от Стоян Панчев за нарушаване на реда за 

провеждане на предизборната кампания  

 

РЕШЕНИЕ №46-НС/22.02.2017 г.  

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Стоян Панчев за нарушаване на реда за 

провеждане на предизборната кампания 

В РИК 23 София град е постъпил препратен по компетентност от ЦИК сигнал от 

Стоян Паунчев с вх. № 71/21.02.2017 г., към който е приложен снимков материал на 

залепен плакат на входа на административната сграда на район Младост. На плаката е 

виден призив за изпращане на сигнали за корупция към сайт www.normalnadarzhava.bg. 

След разглеждането на сигнала и запознаването с доказателствения материал 

РИК 23 София град не счита, че е налице призив за подкрепа за даден политически 

субект или определен кандидат. Следвайки определението за „Предизборна агитация“ - 

призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен 

комитет при участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., сигналът 

следва да бъде оставен без уважение. 

Въпреки това, имайки предвид, че използвайки посочения на плаката сайт, се 

отваря сайта на политическа партия Нормална държава, и соченият плакат е поставен 

на входа на административна сграда, материалите следва да се изпратят на Столичния 

инспекторат за извършване на проверка. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72 ал. 1, т.17 и от Изборния кодекс, 

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

РЕШИ 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадения от Стоян Панчев сигнал. 

Сигналът да се изпрати на Столичния инспекторат за предприемане на действия по 

компетентност. 

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

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

Емилова Костова-Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева 

Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Емил 

Григоров Николов, Таня Андонова Дишлиева, Семра Юмер Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Надя Асенова Ангелова, Николай Евгениев Димитров, Емилия 

Борисова Керчева. 

 

«Против»: няма  

 

По т.3 от Дневния ред: Обявяване на номер в бюлетината на независим кандидат в 

изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ №47-НС/22.02.2017 г.  

http://www.normalnadarzhava.bg/


ОТНОСНО: обявяване на номер в бюлетината на независим кандидат в изборите 

за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. 

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

/РИК-23/, като взе предвид: 

1. Проведения от ЦИК жребий за определяне на поредните номера на партиите и 

коалициите, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за народни 

представители на 26 март 2017 г. , както и  

2.Изискванията на Решение № 4298 – НС от 13.02.2017г. на ЦИК номерата на 

независимите кандидати за народни представители да следват номерата в бюлетината 

на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия 

кандидат от районните избирателни комисии 

И  

на основание чл. 72 ал. 1, т.12  от Изборния кодекс и т.9 от решение 4298-НС от 

13.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район 

– София, /РИК-23/ 

РЕШИ 

ОБЯВЯВА  № 22 за номер за независимия кандидат Георги Стоянов Кадиев в 

бюлетината за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

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

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

Емилова Костова-Атанасова, Полина Василева Витанова, Антоанета Захариева 

Крумова, Борис Стоянов Евтимов, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Емил 

Григоров Николов, Таня Андонова Дишлиева, Семра Юмер Сюлейман, Милен 

Събинов Ревански, Надя Асенова Ангелова, Николай Евгениев Димитров, Емилия 

Борисова Керчева. 

 

«Против»: няма  

 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................   

(Живка Котева) 

 

   СЕКРЕТАР:.......................... 

 (Полина Витанова) 

 


