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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕ 

Н 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 № 20/10.10.2022 г. 

гр. София  

Днес, 10.10.2022 г. от 17:00 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. 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. Дaнислава Георгиева Петрова 

12. Миладин Петров Рангелов 

13. Калоян Христов Колев 

Отсъстват: 14. Красимир Георгиев Сираков 

15. Милен Събинов Ревански 

16. Метин Мехмед Сюлейман 

17. Калин Апостолов Ангелов 

  

 

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 Сигнал относно неравномерно разпределено натоварване на секции в МИР 

23, гр. София, район „Младост“ 

т.2 Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район Витоша 
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т.3 Сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК 

т.4 Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ик на територията 

на РИК 23 

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, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дaнислава Георгиева Петрова, 

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 сигнал относно неравномерно разпределено 

натоварване на секции в МИР 23, гр. София, район „Младост“ 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от Слави Златев, получен по електронната поща на 

02.10.2022 г. в 19.13 ч. /препратен от ЦИК по техен Вх. № С-95/02.10.2022 г./. Сигналът 

е заведен с вх. № 365/03.10.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 

20/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23. 

В сигнала се излагат данни за неравномерно разпределение на натоварването в СИК на 

територията на р-н Младост доколкото СИК 47 е неимоверно по-натоварена от всички 

останали. Посочва се, че опашката е от по 30-40 човека, независимо от времето, през 

което се гласува, докато в другите секции не е така. Прилага се снимка на 

разпределението на жилищните блокове по СИК. Моли се да се вземе предвид 

гореизложеното и да се коригира натоварването при следващи избори. 

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа 

сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи: 

Сигналът е процесуално недопустим, тъй като е подаден срещу административен акт, 

контрол по отношение на който не се осъществява от РИК. Същият касае приложение 

на разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от ИК. Компетентен съгласно тези разпоредби е кметът 

на общината, респективно упълномощени от него длъжностни лица. В конкретния 

случай кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова със своя Заповед № 

СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. е образувала 1581 СИК на територията на Столична 

община, разпределени по многомандатни изборни райони и е утвърдила номерацията и 

адресите на образуваните избирателни секции, както и техните граници, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2 към цитираната заповед, удостоверени от 

кметовете на райони. В т. 4 от същата заповед са посочени и начините за нейното 

оповестяване. Редът за обжалване на заповедта на кмета на Столична община е изрично 

посочен в т. 5 от нея, както и в чл. 8, ал. 4 от ИК. 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и 

Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна 

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

РЕШЕНИЕ № 153-НС/10.10.2022 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим сигнал от Слави Златев, получен по 

електронната поща на 02.10.2022 г. в 19.13 ч. /препратен от ЦИК по техен Вх. № С-
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95/02.10.2022 г./, заведен с вх. № 365/03.10.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София 

и вх. № 20/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23. 

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

обявяването му 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, Лилия Бисерова Николова, Страшимир Юрий Кучев, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дaнислава Георгиева Петрова, 

Миладин Петров Рангелов и Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.2 от Дневния ред относно сигнал относно смяна на председател на СИК 

71, район Витоша 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от Елена Гигова, получен по електронната поща на 

02.10.2022 г. в 21.09 ч. /препратен от ЦИК по техен Вх. № С-88/02.10.2022 г./. Сигналът 

е заведен с вх. № 368/03.10.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 

22/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23. 

В сигнала се излагат данни за неравномерна замяна на Председател на СИК 71 в район 

Витоша. Посочва се, че жалбоподателката е открила изборния ден на 02.10.2022 г. като 

Председател на посочената СИК, а към обяд и в средата на изборния ден е поискана 

замяната й и изпращането й в СИК на територията на община Искър. Излагат се данни, 

че същата не е давала съгласието си за посочената замяна и не може да установи 

назначаването й като Председател на СИК дали е отказано да бъде направено от страна 

на районната администрация или от страна на ПП „Продължаваме промяната“. 

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа 

сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи: 

РИК 23 извърши служебна проверка на състава на СИК 71 в район Витоша като 

установи, че лице с имена Елена Гигова не присъства в състава на СИК, както и не е 

било заменяно с предходни решения на РИК. Действително председателската квота 

съгласно разпоредбата на чл. 91 от ИК е на ПП „Продължаваме промяната“, но срещу 

името на Председател на СИК е посочено това на Виктор Атанасов Рибарски. Същото е 

постъпило по установения в ИК ред. Предвид на това и сигналът следва да бъде 

оставен без уважение. 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и 

Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна 

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

РЕШЕНИЕ № 154-НС/10.10.2022 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Елена Гигова, получен по електронната поща 

на 02.10.2022 г. в 21.09 ч. / препратен от ЦИК по техен Вх. № С-88/02.10.2022 г./, 

заведен с вх. № 368/03.10.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 

22/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23. 

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

обявяването му по реда на чл. 73 ИК. 
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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, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дaнислава Георгиева Петрова, 

Миладин Петров Рангелов и Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.3 от Дневния ред относно сигнал относно присъствие на въоръжени 

органи на реда в РИК 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от Стоянка Балова, в качеството й на 

Изпълнителен директор на Институт за социална интеграция /ИСИ/, получен по 

електронната поща на 02.10.2022 г. в 22.37 ч. Сигналът е заведен с вх. № 369/03.10.2022 

г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 23/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и 

сигнали на РИК 23. 

В сигнала се излагат данни за присъствие на въоръжени органи на реда в 

помещението, в което е ситуирана комисията на РИК 23. Посочва се, че съгласно ИК 

присъствието им се разрешава с решение на РИК, а такова към момента липсвало. 

Приложен е и снимков материал – 1 бр. снимка. 

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа 

сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи: 

РИК 23 извърши служебна проверка като установи, че със свое Решение № 71-

НС/16.09.2022 г. е определила категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи 

право на достъп до залата на РИК и до Изчислителния пункт към РИК и ред на 

допускане при приложението на разпоредбата на чл. 288а от ИК. Отделно от това със 

свое писмо Изх. № 337/01.10.2022 г. РИК 23 е помолила органите на СДВР в лицето на 

Ст. комисар Милтенов, поради спецификата на разположение в предоставеното от 

Областен управител на Областна администрация на област София място за 

упражняване правомощията на РИК-23 по приемане и проверка на протоколите на 

секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване 

края на изборния ден, а именно зала ” 1” и прилежащи фоайета, тераси и пространство 

в Национален дворец на културата /НДК – София/ и поради невъзможността зоната на 

Изчислителния пункт към РИК-23 да бъде запечатана и да бъде ограничен достъпа до 

нея, полицейската охрана да бъде разположена и да остане вътре в зоната на РИК-23 и 

Изчислителния пункт към РИК-23. Предвид на това и сигналът следва да бъде оставен 

без уважение. 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от 

ИК и Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна 

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

РЕШЕНИЕ № 155-НС/10.10.2022 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Стоянка Балова, в качеството й на 

Изпълнителен директор на Институт за социална интеграция /ИСИ/, получен по 

електронната поща на 02.10.2022 г. в 22.37 ч., заведен с вх. № 369/03.10.2022 г. в общия 

регистър на РИК 23 София и вх. № 23/03.10.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на 

РИК 23. 

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

обявяването му по реда на чл. 73 ИК. 
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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, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дaнислава Георгиева Петрова, 

Миладин Петров Рангелов и Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  

По т.4 от Дневния ред относно агитационни материали в нарушение на чл. 183, 

ал. 3 от ик на територията на рик 23 

В РИК 23 са постъпили писма с Вх. № 371/05.10.2022 г. /препратено от РИК 24 

съгласно тяхно Решение № 165-НС/05.10.2022 г./, Вх. № 373/10.10.2022 г., Вх. № 

374/10.10.2022 г., Вх. № 375/10.10.2022 г., Вх. № 376/10.10.2022 г., Вх. № 

377/10.10.2022 г., Вх. № 378/10.10.2022 г. и Вх. № 379/10.10.2022 г. в общия регистър 

на РИК 23, получени от Столичен инспекторат – СО, към които са приложени 

констативни протоколи № КП-22-0028937/26.09.2022 г., № КП-22-0032377/29.09.2022 

г., № КП-22-0034190/26.09.2022 г., сигнал рег. № ССИ22-КЦ01-8686/20.09.2022 г. от 

Контактен център на СО, № КП-22-0034509/29.09.2022 г., № КП-22-0025623/18.09.2022 

г. и № КП-22-0025624/21.09.2022 г., съставен и подписан от старши инспектор в 

Столичен инспекторат – район Красно село, район Студентски, район Триадица и 

район Младост. Към същите е приложен снимков материал относно разпространение на 

агитационни материали в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК. 

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа 

сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи: 

РИК 23 се произнася относно предизборната агитация в хода на същата, а именно до 24 

часа на 30.09.2022 г. Относно приложението на разпоредбата на чл. 184 от ИК, 

компетентна е съответната СИК. Видно от получените писма от Столичен инспекторат 

към Столична община, съответните констативни протоколи са съставени считано до 

30.09.2022 г., но РИК 23 е сезиран с тях едва на 10.10.2022 г. Предвид на което и РИК 

23 е извън правомощията си да разглежда и да се произнася по същите. 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и 

Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна 

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

РЕШЕНИЕ № 156-НС/10.10.2022 г. 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писма Вх. № 371/05.10.2022 г. /препратено от РИК 24 

съгласно тяхно Решение № 165-НС/05.10.2022 г./, Вх. № 373/10.10.2022 г., Вх. № 

374/10.10.2022 г., Вх. № 375/10.10.2022 г., Вх. № 376/10.10.2022 г., Вх. № 

377/10.10.2022 г., Вх. № 378/10.10.2022 г. и Вх. № 379/10.10.2022 г. от Столичен 

инспекторат – СО. 

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

обявяването му 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, Лилия Бисерова Николова, Страшимир Юрий Кучев, 

Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Дaнислава Георгиева Петрова, 

Миладин Петров Рангелов и Калоян Христов Колев 

«Против»: няма  
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Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 17:30 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………… 

                                     /Борислав Тасев/ 

 

 

СЕКРЕТАР ……………………………. 

                                        /Полина Витанова/ 

 


