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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 – 0882510896, 028054130 и 028054131, e-mail: 

rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ № 1/13.08.2022 г. 

гр. София  

 

Днес, 13.08.2022 г. от 12:00 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 народни представители за 

Народно събрание на 2 октомври 2022 г., назначена с Решение № 1221-НС/10.08.2022 г. 

и Решение № 1232-НС/11.08.2022 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. Борислав Любомиров Тасев 

 

2. Живка Василева Котева 

3. Райна Константинова Евтимова 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Димитър Георгиев Петров 

6. Александър Богомилов Янкулов 

7. Страшимир Юрий Кучев 

8. Красимир Георгиев Сираков 

9. Стоян Красимиров Кожухаров 

10. Метин Мехмед Сюлейман 

11. Миладин Петров Рангелов 

12. Калин Апостолов Ангелов 

13. Калоян Христов Колев 

Отсъстват: 1. Лилия Бисерова Николова 

2. Надя Асенова Ангелова 

3. Милен Събинов Ревански 

4. Дaнислава Георгиева Петрова 

  

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:  

1. Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София; 
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2. Приемане на правила относно номерацията на решенията на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и начин на обявяване; 

3. Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и трети изборен район – София; 

4. Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и 

документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София; 

5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни 

комитети и за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни 

представители в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно 

събрание на 2 октомври 2022 г.; 

6. Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК 23 в работните 

групи; 

7. Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за 

подпомагане дейността на РИК; 

8 Определяне на членове, имащи право да правят изявления и дават информация  

от името на Районна избирателна комисия 23– София град; 

9. Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в 

Двадесет и трети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.; 

10 Представителство в случай на отсъствие на председателя на комисията. 

ГЛАСУВАЛИ: 

 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«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 адрес, телефони за контакт и 

приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

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

РЕШЕНИЕ № 1-НС/13.08.2022 г. 
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ОПРЕДЕЛЯ адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен 

район – София , както следва: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, 

заседателна зала №301 и кабинет № 302  с телефони за контакт – 0882510896, 

028054130 и 028054131 и e-mail: rik23@cik.bg. 

Приемното време на комисията е: всеки ден от 09.00 часа до 17.00 часа. 

Адресът на сградата да се оповести публично чрез публикуване на интернет 

страницата на РИК, Столична община и ЦИК. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма  

 
По т.2 от Дневния ред относно приемане на правила относно номерацията на 

решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София 

и начин на обявяване. 

На основание чл. 72, ал. 2, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, 

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

прие 

РЕШЕНИЕ № 2-НС/13.08.2022 г. 

Взетите от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София решения имат единна последователна номерация изписана с арабски цифри, 

която започва от 1, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя 

следното съкращение –НС. 

Решенията на РИК се обявяват на Информационно табло на партерния етаж в 

сградата, в която се помещава комисията. Таблото се обозначава с надпис с големи 

букви: „РЕШЕНИЯ НА РИК в Двадесет и трети изборен район – София”. 

Създава се Книга, в която се отбелязват датата и часът на поставяне и сваляне на 

решенията на РИК. 

РИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото 

по т. 2. На екземплярите от решенията и в Книгата по т. 3 се отбелязват датата и часът 

на поставянето им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни 

(72 часа) от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. 

Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от 

членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените 

екземпляри се съхраняват в архива на комисията.  

Всички решения на РИК се публикуват и на интернет страницата на комисията. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 
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«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

 

По т.3 от Дневния ред относно  приемане на решение относно печата на 

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

На основание чл. 64 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1219-

НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен 

район – София, /РИК-23/, прие 

РЕШЕНИЕ № 3-НС/13.08.2022 г. 

Печатът на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – 

София е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, 

наименованието и номерът на района. В пръстена се изписва текстът „Избори НС 2022“ 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София има 3 

(три) броя печати. 

След получаване на изработените печати Борислав Тасев - председател на РИК и 

Райна Евтимова – зам. председател, да извършат маркиране на печатите. За 

маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ 

най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

  

По т.4 от Дневния ред относно приемане на вътрешни правила за входящата и 

изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и трети изборен район – София 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

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

 

РЕШЕНИЕ № 4-НС/13.08.2022 г. 

1. Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и трети изборен район – София и всички документи, подавани до и/или 

изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния 

регистър за даден вид заявление, предложение, жалба и пр. ( в случай, че има 

нормативно установен такъв) със съответния пореден номер на деловодния дневник и 
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на регистъра. Вписванията в деловодния дневник се извършват от всички членове на 

комисията както и от специалист-експертите и специалист-технически сътрудници. 

2. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София се подписват 

от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на комисията. 

3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

  

По т.5 от Дневния ред относно определяне на срок за подаване на документи за 

регистрация на инициативни комитети и за подаване на документи за регистрация на 

кандидати за народни представители в РИК за участие в изборите за народни 

представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 

  На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 

130, т. 2, буква „а“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 – 

155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245,  чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158 – 160, 

чл. 161, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5, чл. 244, чл. 247, т. 2 и 3, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, 

ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс, и във връзка с Решения № 1229-

НС/11.08.2022 г. и Решение № 1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна 

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

РЕШЕНИЕ № 5-НС/13.08.2022 г. 

1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни 

комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за 

участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 

г., е 14 август  2022 г., 09:00 ч. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен 

комитет е 17:00 ч. на 22 август 2022 г. 

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 09:00 до 

17:00 часа, като крайният срок е 17:00 ч. на 22.08.2022 г.  

Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и 

приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти 

или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три 

дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.08.2022 г. В случай че 
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непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва 

регистрация. 

2. Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за 

народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен 

район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 

2 октомври 2022 г, е 18 август 2022 г., 09:00ч. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за 

народни представители е 17:00 ч. на 30 август 2022 г. 

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 09:00 до 

17:00 часа., като крайният срок е 17.00 ч. на 30.08.2022 г.  

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или 

несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни 

от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 30 август 

2022 г. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

 

По т.6 от Дневния ред относно създаване на работни групи и разпределяне 

членовете на РИК 23 в работните групи 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, 

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

РЕШЕНИЕ № 6-НС/13.08.2022 г. 

За обезпечаване работата и за осигуряване на вътрешно разпределение на 

членовете на работните групи, се определят следите работни групи:  

1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Триадица", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав: 

 Метин Сюлейман 

 Надя Ангелова 

 Димитър Петров 

 Лилия Николова  

2. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Лозенец", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав: 
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 Метин Сюлейман 

 Надя Ангелова 

 Райна Евтимова 

 Страшимир Кучев  

3. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Красно село", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. 

Състав: 

 Стоян Кожухаров 

 Александър Янкулов 

 Райна Евтимова 

 Денислава Петрова  

4. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Витоша", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав: 

 Красимир Сираков 

 Стоян Кожухаров 

 Райна Евтимова 

5. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Студентски", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. 

Състав: 

 Миладин Рангелов 

 Милен Ревански 

 Надя Ангелова 

6. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Изгрев", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав: 

 Миладин Рангелов 

 Калоян Колев 

 Полина Витанова  

7. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Панчарево", както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. Състав: 

 Полина Витанова 

 Калоян Колев 

 Живка Котева  

8. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация 

„Младост", както и за назначаването и дейността на  съставите на СИК. Състав: 

 Живка Котева 

 Калин Ангелов 

 Денислава Петрова 

 Лилия Николова 
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9. Работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за 

решения в състав от слените членове: 

 Надя Ангелова 

 Миладин Рангелов 

 Александър Янкулов 

 Калин Ангелов 

 Стоян Кожухаров 

10. Работна група по организационно-техническите въпроси в състав от следните 

членове: Борислав Тасев,  Полина Витанова. Живка Котева и Райна Евтимова 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

  

По т.7 от Дневния ред относно назначаване на специалист-експерти и 

специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК 

На основание чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на 

ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 

23), прие 

РЕШЕНИЕ № 7-НС/13.08.2022 г. 

1. Назначава Мария Петрова Праматарова-Щуркова, ЕГН  за специалист-експерт, 

който да подпомага дейността на РИК. 

2. Назначава Виолета Борисова Борисова, ЕГН  за специалист-експерт, който да 

подпомага дейността на РИК. 

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 850 лв, 

месечно. 

1. Назначава Антоанета Захариева Крумова, ЕГН  за специалист-технически 

сътрудник, който да подпомага дейността на РИК. 

2. Назначава Ирина Теодорова Иванова, ЕГН за специалист-технически сътрудник, 

който да подпомага дейността на РИК. 

3. Назначава Лазаринка Тодорова Гелева, ЕГН за специалист-технически 

сътрудник, който да подпомага дейността на РИК. 

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 640 лв, 

месечно. 
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Назначените по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на 

назначаването им до 14 /четиринадесет/ дни включително от произвеждане на изборите 

– 16 октомври 2022 г. 

Препис от решението да се изпрати на Областния управител на София-град за 

сключване на договори с назначените лица. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

 

По т.8 от Дневния ред относно определяне на членове, имащи право да правят 

изявления и дават информация  от името на Районна избирателна комисия 23– София 

град 

На основание 72, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в 

Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) прие  

РЕШЕНИЕ № 8-НС/13.08.2022 г. 

Право да дават информация и правят изявления от името на Районна 

избирателна комисия 23– София град имат   Борислав Тасев – Председател и Полина 

Витанова – Секретар. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

 

По т.9 от Дневния ред относно формиране и утвърждаване на единната 

номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за 

произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 

октомври 2022 г. 

На основание, чл.72, ал.1, т.6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-

НС от 04.08.2022 г. на ЦИК и Заповед № СОА22-РД-09-1379 от 11.08.2022 г. на Кмета 

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

София (РИК 23), прие 
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РЕШЕНИЕ № 9-НС/13.08.2022 г. 

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в Двадесет и 

трети многомандатен изборен район – София за произвеждане на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., както следва: 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, 

групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където: 

АА е номерът на изборния район – за Двадесет и трети район – София –23 

ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ - за София -

 46 

СС е номерът на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: 17- 

Витоша, 08-Изгрев, 02-Красно село, 09-Лозенец, 15-Младост, 23-Панчарево, 16-

Студентски, 10-Триадица 

ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва: 

  

“ВИТОША”                         от №001 до №073 

  

“ИЗГРЕВ”                             от №001 до №045 

  

“КРАСНО СЕЛО”              от №001 до №092 

  

”ЛОЗЕНЕЦ”                         от №001 до №079 

  

“МЛАДОСТ”                       от №001 до №125 

  

“ПАНЧАРЕВО”                  от №001 до №032 

  

“СТУДЕНТСКИ”               от №001 до №053 

  

 “ТРИАДИЦА”                    от №001 до №103 

 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 
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Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма. 

  

По т.10 от Дневния ред относно представителство в случай на отсъствие на 

председателя на комисията 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 61, ал. 2 от ИК  от Изборния 

кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, 

/РИК-23/, прие 

РЕШЕНИЕ № 10-НС/13.08.2022 г. 

 В случаите на отсъствие на председателя на комисията, същата ще се 

представлява на основание чл. 61, ал. 2 от ИК от всеки един от двамата  заместник-

председатели или секретаря на комисията. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Райна Константинова 

Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър 

Богомилов Янкулов, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Метин Мехмед Сюлейман, Миладин Петров Рангелов, Калин 

Апостолов Ангелов и Калоян Христов Колев. 

 

«Против»: няма  

 

 

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 13:30 ч. 

    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………… 

                                      /Борислав Тасев/ 

   

 

 

 

СЕКРЕТАР: ………………………………. 

                                   /Полина Витанова/ 
 


