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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 – 0882 510896, 028054130 и 028054131, e-mail: 

rik23@cik.bg 

 

ПРОТОКОЛ № 13/24.03.2023 г. 
гр. София  

 

Днес, 24.03.2023 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 на 02 

април 2023 г., назначена с Решение № 1610-НС от 09.02.2023 г. и Рещение № 1640-НС 

от 10.02.2023 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. Полина Василева Витанова 

 

4. Мария Петрова Праматарова-Щуркова 

5. Стоян Красимиров Кожухаров  

6. Надя Асенова Ангелова 

7. Александър Юлиянов Русанов 

8. Димитър Георгиев Петров 

9. Метин Мехмед Сюлейман 

10. Лариса Любчова Тонинска 

11. Анастасия Иванова Гебова 

Отсъстват: 1. Калин Апостолов Ангелов 

2. Калоян Христов Колев 

3. Мирослав Дилянов Калчев 

4. Красимир Георгиев Сираков 

5. Милен Събинов Ревански 

6. Миладин Петров Рангелов 

  

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. Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и 

материали на 01 април 2023 година. 

ГЛАСУВАЛИ:  

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

Витанова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Стоян Красимиров Кожухаров, Надя 
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Асенова Ангелова, Александър Юлиянов Русанов, Димитър Георгиев Петров, Метин 

Мехмед Сюлейман, Лариса Любчова Тонинска, Анастасия Иванова Гебова 

«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 указания към районните администрации при 

предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година. 

РИК 23 – София като взе предвид, че е абсолютно задължително в 

предизборния ден на 01.04.2023 г., техническото устройство за видеонаблюдението и 

видеозаснемането, които ще бъдат предадени с изборните книжа и материали на 

секционните комисии, да се стартират, сканира специфичен матричен баркод (QR код) 

и бъде завършен теста във всяка една секция, респ. правилно да бъде активирано 

устройството и да бъде сканиран QR кода в инструкцията към материалите, както и ако 

се налага да бъдат давани и допълнителни указания към членовете на СИК.   

Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК, както и решение № 

1608-НС от 08.02.2023 г. на ЦИК и решение № 1811 от 22.03.2023 г. на ЦИК, Районната 

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

прие 

РЕШЕНИЕ № 80–НС/24.03.2023 г. 

УКАЗВА на кметовете на район "Лозенец", район "Панчарево", район 

"Триадица", район "Красно Село", район "Витоша", район "Изгрев", район 

"Студентски" и район "Младост" да изготвят и представят в РИК 23 – София нови или 

коригирани графици за предаване на изборни книжа и материали на 01.04.2023 г., като 

предвидят по 10 минути на всяка една секция за предаване на изборни книжа, 

материали и тестване на техническото устройство за видеонаблюдението и 

видеозаснемането. 

ЗАДЪЛЖАВА кметовете на район "Лозенец", район "Панчарево", район 

"Триадица", район "Красно Село", район "Витоша", район "Изгрев", район 

"Студентски" и район "Младост" да не се заключват и запечатват изборните помещения 

докато представителят на РИК 23 – София не потвърди, че успешно е преминал и теста 

(сканирането на QR кода) с техническото устройство за видеонаблюдението и 

видеозаснемането. 

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати за сведение и изпълнение до 

кметовете на район "Лозенец", район "Панчарево", район "Триадица", район "Красно 

Село", район "Витоша", район "Изгрев", район "Студентски" и район "Младост", вкл. 

"Сиела Норма" АД. 

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

реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му. 

ГЛАСУВАЛИ:  

«За»: Борислав Любомиров Тасев, Калоян Христов Колев, Полина Василева 

Витанова, Красимир Георгиев Сираков, Мария Петрова Праматарова, Стоян 

Красимиров Кожухаров, Димитър Георгиев Петров, Мирослав Дилянов Калчев, Метин 

Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Лариса Любчова Тонинска и Миладин 

Петров Рангелов 

«Против»: няма 
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 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в 12,30 ч. 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________________ 

БОРИСЛАВ ТАСЕВ 

 

 

СЕКРЕТАР: ______________ 

 ПОЛИНА ВИТАНОВА 


