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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 № 7/02.09.2022 г. 

гр. София  

Днес, 02.09.2022 г. от 13:00 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 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. Полина Василева Витанова 

 

3. Димитър Георгиев Петров 

4. Александър Богомилов Янкулов 

5. Лилия Бисерова Николова 

6. Страшимир Юрий Кучев 

7. Красимир Георгиев Сираков 

8. Надя Асенова Ангелова 

9. Стоян Красимиров Кожухаров 

10. Дaнислава Георгиева Петрова 

 

Отсъстват: 1. Живка Василева Котева 

2. Райна Константинова Евтимова 

3. Калоян Христов Колев 

4. Милен Събинов Ревански 

5. Калин Апостолов Ангелов 

6. Миладин Петров Рангелов 

7. Метин Мехмед Сюлейман 

  

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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т. 1 Заличаване регистрацията на Теодор Йовчев Салпаров, кандидат за народен 

представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни 

представители на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ 

т. 2 Освобождаване на специалист-технически сътрудник за подпомагане 

дейността на РИК 23 София 

т. Разни 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Полина Василева Витанова, Димитър 

Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, 

Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, и  Дaнислава Георгиева Петрова. 

«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 Заличаване регистрацията на Теодор Йовчев Салпаров, 

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

народни представители на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ 

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

е постъпило заявление за заличаване на регистрацията, подписано от Теодор Йовчев 

Салпаров. Заявлението е заведено с вх. № 116/01.09.2022г. в регистъра на РИК 23. 

Съгласно разпоредбата на чл. 255, ал.1, т.3 от Изборния кодекс регистрацията на 

кандидатска листа изисква всеки от кандидатите да е подал заявление-декларация по 

образец, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или 

инициативен комитет. Наличието на изрично заявление за заличаване на регистрацията 

предполага оттегляне на съгласието от страна на кандидата за участие в кандидатската 

листа, което е безусловно изискване за валидна регистрация. 

С оглед горното и на основание чл. 72, ал.1, т.8 и т.9 от ИК регистрацията на Теодор 

Йовчев Салпаров с ЕГН ……….., издигнат за кандидат за народен представител в 

изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 20212г под № 

4 в кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, следва да бъде заличена. 

Имайки предвид, че към настоящия момент са изтекли сроковете по чл. 258, ал.5, 

изречение второ от Изборния кодекс, на мястото на заличения кандидат не е възможно 

нито да се предложи нов кандидат, нито листата да се преподрежда. Поради 

изложеното на районните кметове следва да се укаже преди предоставяне на СИК на 

таблата с имената на кандидатите за народни представители, върху информационното 

табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото 

на името на отказалия се кандидат да се вписва „заличен“. 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.8 и т.9, във вр. чл. 255, ал.1, т.3 и 

чл.258 ал.5, изречение второ от ИК, и т.27 от Решение № 1229-НС от 11.08.2022г- на 

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

/РИК-23/ прие 

 

РЕШЕНИЕ № 51-НС/02.09.2022 г. 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител под номер 4 в 

кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ Теодор Йовчев Салпаров с ЕГН 
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………., в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 

октомври 2022 г. и регистриран с Решение 41-НС/30.08.2022 г. на РИК-23. 

УКАЗВА на кметовете на райони да предприемат съответните действия на таблата с 

имена на кандидатите срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да 

се изпише „заличен“. 

АНУЛИРА издаденото удостоверение. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Полина Василева Витанова, Димитър 

Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, 

Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, и  Дaнислава Георгиева Петрова. 

«Против»: няма  

По т. 2  от Дневния ред Освобождаване на специалист-технически сътрудник за 

подпомагане дейността на РИК 23 София 

В РИК 23 София е постъпило заявление от Азизе Айдънова Мустафова за 

освобождаването й от заеманата длъжност като технически сътрудник, подпомагащ 

дейността на РИК 23 София и прекратяване на сключения с нея граждански договор. 

Същото е входирано с Вх. № 122/02.09.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София. 

Като взе предвид горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с 

чл. 63 от ИК и Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна 

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

 

РЕШЕНИЕ № 52-НС/02.09.2022 г. 

  

ОСВОБОЖДАВА Азизе Айдънова Мустафова, с ЕГН: ……….  като специалист-

технически сътрудник за подпомагане дейността на РИК 23 София, назначена с 

Решение № 21-НС/24.08.2022 г. на РИК 23 София и прекратява сключения с нея 

договор. 

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Областния управител на София-град с оглед 

прекратяване на сключения договор с освободеното лице. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Полина Василева Витанова, Димитър 

Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, 

Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, и  Дaнислава Георгиева Петрова. 

«Против»: няма  

Т. Разни: Обсъден и прочетен проект на писмо в отговор на писмо на ОА с изх. 

№. ОА23-13438/01.09.2022г. като комисията възлага на председателя и секретаря да 

подпишат и изпратят същото до всики адресати, посчени в него. 
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ГЛАСУВАЛИ: 

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Полина Василева Витанова, Димитър 

Георгиев Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, 

Страшимир Юрий Кучев, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, и  Дaнислава Георгиева Петрова. 

«Против»: няма  

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………… 

/Борислав Тасев/ 

 

 

СЕКРЕТАР: ………………………………. 

 /Полина Витанова/ 
 


