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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 № 2/18.08.2022 г. 

гр. София  

 

Днес, 18.08.2022 г. от 16:30 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 от 

10.08.2022 г., Решение № 1232-НС от 11.08.2022 г. и Решение № 1283-НС от 

16.08.2022г. 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. Полина Василева Витанова 

 

4. Димитър Георгиев Петров 

5. Александър Богомилов Янкулов 

6. Лилия Бисерова Николова 

7. Страшимир Юрий Кучев 

8. Красимир Георгиев Сираков 

9. Надя Асенова Ангелова 

10. Стоян Красимиров Кожухаров 

11. Милен Събинов Ревански 

12. Миладин Петров Рангелов 

13. Калоян Христов Колев 

Отсъстват: 1. Райна Константинова Евтимова 

2. Метин Мехмед Сюлейман 

3. Калин Апостолов Ангелов 

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:  
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1 Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители на 2 

октомври 2022 г. 

2 Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни 

секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

3 Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ 

(без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за членове и местата в 

ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

4 Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от 

политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители  на 2 октомври 2022 г. 

5 Подаване на писмените предложения от кметовете на райони за назначаване 

съставите на СИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. 

6 Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за 

регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни 

представители  на 2 октомври 2022 г.  

7 Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на РИК-

23 

Разни 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов 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 броя на членовете на секционните 

избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Броят на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и 

служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., като се вземе предвид, че общият брой на 

членовете СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно 

чл. 92, ал. 4 ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за 

секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а 

за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за 

целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 
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членове, която бройка покрива изискванията и при двете хипотези - за секции с до 500 

избиратели и с над 500 избиратели. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 89, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 90 и чл. 

92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна 

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

РЕШЕНИЕ № 11-НС/18.08.2022 г. 

 Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия (СИК), 

включително председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и трети район 

– София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. е 

7 (седем) членове. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.2 от Дневния ред  относно определяне броя на членовете на евентуалните 

подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – 

София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл. 89, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 

95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и 

във връзка с Решение 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

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

РЕШЕНИЕ № 12-НС/18.08.2022 г. 

 Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни 

комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от 

свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), за 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които 

секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от  

7 /седем/  членове - включително председател, заместник-председател и секретар. 

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна 

избирателна комисия, всяка парламентарно представена партия и коалиция в 47-ото 

Народно събрание, има право на не по-малко от един член. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 
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Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.3 от Дневния ред относно определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии /СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за 

членове и местата в ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, чл. 73, ал. 1, чл. 95, 

чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и във 

връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

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

РЕШЕНИЕ № 13-НС/18.08.2022 г. 

1.ОПРЕДЕЛЯ общия брой на всички членове на секционни избирателни 

комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София за 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., който е 4 

214 (четири хиляди двеста и четиринадесет) човека. 

2. УТВЪРЖДАВА разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата 

на СИК по административни райони, както следва: 

А. Места за всички членове на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и 

трети район – София: 

Район 

Брой 

СИК 

Бро

й чл. Общ брой 

КП 

"ПП" 

КП 

"ГЕРБ

-СДС" 

ПП 

"ДПС" 

КП „БСП 

за 

България

“ 

ПП 

ИТН 

КП 

ДБО 

ПП 

„Възра

ждане“ 

Студентски 53 7 371 53 53 53 53 53 53 53 

Красно село 92 7 644 92 92 92 92 92 92 92 

Витоша 73 7 511 73 73 73 73 73 73 73 

Панчарево 32 7 224 32 32 32 32 32 32 32 

Лозенец 79 7 553 79 79 79 79 79 79 79 

Изгрев 45 7 315 45 45 45 45 45 45 45 

Младост 125 7 875 125 125 125 125 125 125 125 

Триадица 103 7 721 103 103 103 103 103 103 103 

 

където: 

КП "ПП" е коалиция „Продължаваме Промяната“ 

КП "ГЕРБ-СДС e коалиция „ГЕРБ-СДС“  

ПП "ДПС" е ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

КП „БСП за България“ е коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 

ПП ИТН е ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

КП ДБО е  коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 
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ПП „Възраждане“ е ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

Б. Места в ръководствата на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети 

район – София: 

Район 

Брой 

СИК 

КП 

"ПП" 

КП 

"ГЕРБ-

СДС" 

ПП 

"ДПС" 

КП „БСП 

за 

България“ 

ПП 

ИТН 

КП 

ДБО 

ПП 

„Възраждане“ 

Студентски 53 46 40 23 18 13 11 8 

Красно 

село 92 79 70 40 31 23 19 14 

Витоша 73 63 56 32 24 18 15 11 

Панчарево 32 28 24 14 11 8 6 5 

Лозенец 79 68 60 35 27 19 16 12 

Изгрев 45 39 34 20 15 11 9 7 

Младост 125 108 95 55 42 30 26 19 

Триадица 103 89 78 45 35 25 21 16 

  

3.С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на 

интернет страницата на комисията, едновременно с документите от проведените 

консултации на хартиен носител, в РИК 23 се представят в електронен вид, формат doc, 

docx, xls, xlsx или еквивалентен: 

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на 

кметовете на районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на 

предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, 

специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и 

коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените 

лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и 

партията или коалицията, която ги предлага. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.4 от Дневния ред относно подаване на Предложения за регистрация на 

кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за 

участие в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и във връзка с Решение № 1230-НС от 11.08.2022 

г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), 

прие  
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РЕШЕНИЕ № 14-НС/18.08.2022 г. 

При подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от 

политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители  на 2 октомври 2022 г., следва да представят данните на 

кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL – 

Приложение, към настоящето решение. 

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа 

следните колони: 

-номер по ред; 

-ЕГН; 

-собствено име; 

-бащино име; 

-фамилно име; 

-наименованието (абревиатурата съгласно решението за регистрация на ЦИК) на 

партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или 

инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим; 

- изборния район където е заявен за регистрация кандидата; 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.5 от Дневния ред  относно: подаване на писмените предложения от 

кметовете на райони за назначаване съставите на СИК за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК и във връзка с Решение № 1281-НС от 

16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София 

(РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 15-НС/18.08.2022 г. 

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за 

участие в изборите за народни представители 2 октомври 2022 г., кметът на съответния 

район, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии 

/СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL – Приложение, 

към настоящето решение. 

На електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL представят и 

предложенията за освобождаване и назначаване на членове на СИК. 

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

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.6 от Дневния ред: относно: утвърждаване на единна номерация на 

издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни 

представители в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г. 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София като взе 

предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 8, т. 21 ИК и във връзка с Решение № 1229-НС от 11.08.2022 

г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), 

прие 

РЕШЕНИЕ № 16-НС/18.08.2022 г. 

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

издава Удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители, които 

имат единна последователна номерация от вида АА-ВВ, където: 

АА e пореден номер от входящ регистър на кандидатите за народни 

представители и 

ВВ е пореден номер на кандидата в съответната кандидатската листа. 

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за 

народен представител. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.7 от Дневния ред относно: използване на заснемащи и записващи 

технически средства в залата на РИК-23 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София като взе 

предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 1, , Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – 

София (РИК 23), прие 

РЕШЕНИЕ № 17-НС/18.08.2022 г. 
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В залата на РИК не се разрешава използването на заснемащи и записващи 

технически средства, освен при регистрация на кандидатските листи, когато партиите и 

коалициите от партии имат право да заснемат само и единствено себе си.   

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Живка Василева Котева, Полина Василева 

Витанова, Димитър Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова 

Николова, Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Милен Събинов Ревански, Миладин Петров 

Рангелов и  Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 17:00 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………… 

/Борислав Тасев/ 

 

 

СЕКРЕТАР: ………………………………. 

 /Полина Витанова/ 
 


