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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 № 19/02.10.2022 г. 

гр. София  

Днес, 02.10.2022 г. от 18:30 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. Райна Константинова Евтимова 

 

4. Полина Василева Витанова 

 

5. Димитър Георгиев Петров 

6. Александър Богомилов Янкулов 

7. Страшимир Юрий Кучев 

8. Надя Асенова Ангелова 

9. Лилия Бисерова Николова 

10. Стоян Красимиров Кожухаров 

11. Красимир Георгиев Сираков 

12. Милен Събинов Ревански 

13. Метин Мехмед Сюлейман 

14. Дaнислава Георгиева Петрова 

15. Миладин Петров Рангелов 

16. Калин Апостолов Ангелов 

17. Калоян Христов Колев 

Отсъстват:  

  

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:  

т.1 Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 

13.00 ч 

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

Константинова Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, 

Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, Страшимир Юрий Кучев, 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Метин Мехмед Сюлейман, Дaнислава Георгиева Петрова, Милен Събинов Ревански, 

Миладин Петров Рангелов, Калин Апостолов Ангелов, 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: доклад по сигнали и жалби, постъпили в 

изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.. прие  РЕШЕНИЕ № 151-НС/02.10.2022 г. 

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в 

изборния ден – 02.10.2022 г., след 13:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от 

страна на РИК 23 София: 

 

1. На имейла на РИК-23 е постъпил изпратен за произнасяне по компетентност 

сигнал от ЦИК от Красимир Петков с вх. № 354/02.10.2022 год. С него е посочено, че 

секретарят на 22 в 23 МИР е облечен с тениска със сърб и чук и надпис СССР в 

изборния ден.  

След като разгледа изложеното в сигнала, РИК23 намира, че носенето на тениска с 

посоченото съдържание от член на СИК не съставлява нарушение на ИК. Нарушение на 

изборните правила би съставлявало извършването на агитация – да убеждава 

избиратели за подкрепа на определена кандидатска листа от страна на член на СИК.  

Предвид изложеното, РИК 23  

РЕШИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал вх. № 354/02.10.2022 год. 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 73 ИК. 

2. В 14.00 ч. в неделя е постъпила на електронната поща на РИК 23 жалба от 

Александра Стеркова – кандидат за народен представител от КП ДБО. Жалбата е с 

вх.№ 357/02.10.2022 год., номер 19/02.10.2022 год. в регистър Жалби на РИК-23. В нея 

е посочено, че секретарят на СИК № 051 в район Витоша заявявал на висок глас през 

избиратели, че Кирил Петков  е наркоман, както и че машинният вот бил манипулиран.  

По повод сигнала бе направена проверка от члена на РИК-23 Стоян Кожухаров. 

След разговор с Председателя и Зам.председателя на СИК 051 в район Витоша 

изложената в сигнала фактическа обстановка не се потвърди. Другите членове на 

ръководството наСИК 051 изложиха, че изборният ден протича спокойно. 

Предвид изложеното, РИК 23  

РЕШИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 357/02.10.2022 год. 
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РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 73 ИК. 

3. В 14.08 ч. в неделя постъпи по компетентност от ЦИК от Албена Йорданова 

Рашкова с вх. № 359/02.10.2022 год. на РИК-23. Подателката на жалбата се оплаква за 

незаконосъборазно гласуване в 78 СИК в район Триадица, 73 СОУ Владислав 

Граматик, изразяващо се в отказ да й бъдат прочетени от председателя на комисията 

имената на партиите и коалициите, които да регистрирали кандидатски листи . Г-жа 

Рашкова била изгледала репортаж по БТВ (излъчен между 11.00 и 11.15ч.), като в 

репортажа било излъчено как председател на СИК бил прочитал имената на партиите 

и коалициите на избирателите.  

След като се запозна с изложеното, РИК 23 не установява от описаната от 

подадетеля на сигнала да съставлява нарушение на изборните правила. 

Предвид изложеното, РИК-23  

РЕШИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 359/02.10.2022 год. на Албена 

Йорданова Рашкова. 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 73 ИК. 

 

4. В 14.29 ч. по електронната поща на РИК 23 е постъпило с вх.№ 361/02.10.2022 

год. писмо (жалба) от Йовка Димитрова. В писмото избирателката се жали, че не е 

била включена в избирателен списък за гласуване по настоящия си адрес, въпреки че 

се е снабдила с Удостоверение за настоящ адрес от районната администрация.  

След като се запозна с изложената фактическа обстановка, РИК 23 назира че липсва 

нарушение на изборните правила. За да бъде включен избирател за гласуване по 

настоящ адрес е необходимо подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. 

Наличието на вписан настоящ адрес сам по себе си не дава право да се гласува в 

секцията по настоящ адрес, без да бъде поискано предварително от избирателя в 

указаните в ИК срок. 

Предвид изложеното, РИК 23  

РЕШИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ писмо (жалба) от Йовка Димитрова с вх.№ 

361/02.10.2022 год.   

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от 

обявяването му по реда на чл. 73 ИК.  

5. В 14.32 ч. е постъпило от ЦИК по компетентност в РИК-23 с вх.№ 

362/02.10.2022 год. справка от МВР, че на 02.10.2022 год. в 14.13ч. в ОДЦ – СДВР бил 

получен сигнал за нередност в СИК 88 в район Триадица, че мъж, представил се като 

Велчев, при гласуване в посочения СИК срещу неговото име вече е бил положен 

подпис на друго лице .  

Надя Ангелова от РИК 23 се свърза с Председателя на СИК, от когото се установи, 

че положения подпис е засегнал само частично полето за подпис на следващия по ред в 

списъка избирател. Члена на РИК Надя Ангелова указа на СИК да се внимава при 
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полагане на избиратели в избирателния списък  и същите да не засягат полета за 

подписи на съседни по ред други избиратели. 

6. В 15.34 ч. е постъпило от ЦИК по компетентност в РИК-23 с вх.№ 

363/02.10.2022 год. сигнал от Добри Добрев, че в СИК 011 в район Красно село 

членовете на СИК не носят отличителните си значи, указваща в какво качество се 

намират в СИК. 

Надя Ангелова от РИК 23 се свърза със секретаря на СИК, като указа че членовете 

на СИК следва да носят своите отличителни знаци. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

Константинова Евтимова, Полина Василева Витанова, Димитър Георгиев Петров, 

Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова, Страшимир Юрий Кучев, 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, 

Метин Мехмед Сюлейман, Дaнислава Георгиева Петрова, Милен Събинов Ревански, 

Миладин Петров Рангелов, Калин Апостолов Ангелов, Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 19:00 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………… 

                                     /Борислав Тасев/ 

 

 

СЕКРЕТАР ……………………………. 

                                        /Полина Витанова/ 

 


