РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН – СОФИЯ
гр.София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130
факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg

ПРОТОКОЛ №4/28.08.2014 г.
гр.София
Днес, 28.08.2014 г. от 16.30 ч., в сградата на СО, район „Триадица”, гр. София,
ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти
район - София («РИК №23-София »), за провеждане на изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г., назначена с Решение № 690-НС от 14.08.2014 г.
на ЦИК.
След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се
констатира присъствието на следните членове на РИК № 23-София:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

1. Полина Василева Витанова
2. Силвия Железчова Василева
3. Живка Василева Котева
4. Анжела Младенова Сотирова
5. Антоанета Захариева Крумова
6. Йорданка Пенева Петкова
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова
8. Стоян Красимиров Кожухаров
9. Семра Юмер Сюлейманова
10. Иван Костадинова Гебрелиев
11. Мария Димитрова Вълканова
12. Славян Радославов Митов

ОТСЪСТВАТ:

Даниел Сергеев Тунчев
Силвия Емилова Найденова
Наталия Милчева Георгиева
Таня Андонова Дишлиева
Емил Григоров Николов
Стефан Петров Фиков
Стоян Димитров Неделков

На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК, поради което,
е налице законово предвидения кворум за провеждането му и приемането на валидни
решения.
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Председателят предложи за гласуване на днешното заседание следния дневен
ред:
1. Утвърждаване номерацията на удостоверенията, издавани на регистрирани в
РИК 23 – София кандидати за народни представители в изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
2. Регистрация на кандидатската листа за народни представители, предложени за
регистрация от Коалиция „АБВ - Алтернатива за българско възраждане”, състоящи се
от 20 кандидата, съгласно Предложение за участие в изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
3. Регистрация на кандидатската листа за народни представители, предложени за
регистрация от ПП „Партия на зелените”, състоящи се от 3 кандидата, съгласно
Предложение за участие в изборите за народни представители, насрочени за 05.10.2014
г.
4. Разглеждане на Сигнал от Яница Бръмбашка, препратен от ЦИК.
5. Разни.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
12. Славян Радославов Митов – «За»

След приетото предложение Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване номерацията на удостоверенията, издавани на регистрирани в
РИК 23 – София кандидати за народни представители в изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
2. Регистрация на кандидатската листа за народни представители, предложени за
регистрация от Коалиция „АБВ - Алтернатива за българско възраждане”, състоящи се
от 20 кандидата, съгласно Предложение за участие в изборите за народни
представители, насрочени за 05.10.2014 г.
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3. Регистрация на кандидатската листа за народни представители, предложени за
регистрация от ПП „Партия на зелените”, състоящи се от 3 кандидата, съгласно
Предложение за участие в изборите за народни представители, насрочени за 05.10.2014
г.
4. Разглеждане на Сигнал от Яница Бръмбашка, препратен от ЦИК.
5. Разни.
След обсъждане на точката от дневния ред и поради липса на други
предложения за дневен ред на заседанието, РИК № 23 пристъпи към разглеждане и
гласуване на следното решение:
По т.1 от Дневния ред: Утвърждаване номерацията на удостоверенията,
издавани на регистрирани в РИК 23 – София кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, насрочени за 5.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 11-НС-РИК23/28.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 7 и 8 ИК, т. 21 от Решение № 655-НС/7.8.2014 г. на
ЦИК и т. 34 от Решение № 697-НС/14.8.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия
в Двадесет и трети изборен район - София (РИК 23)
РЕШИ:
Удостоверенията издавани на регистрирани от РИК 23, кандидати за народни
представители имат единна последователна номерация с арабски цифри, като пред
съответното число се поставя номера по ред от входящия регистър на кандидатските
листи за участие в изборите за народни представители на РИК 23- София. Номерацията
на удостоверенията започва от „№ 001-1".
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от обявяването му.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
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12. Славян Радославов Митов – «За»

По т.2 от Дневния ред: Регистрация на кандидатската листа за народни
представители, предложени за регистрация от Коалиция „АБВ-Алтернатива за
българско възраждане”, състоящи се от 20 кандидата, съгласно Предложение за участие
в изборите за народни представители, насрочени за 5.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ №12- РИК23/28.08.2014 г.
Постъпило е предложение с вх. № 001/27.08.2014 г. от Входящия регистър на
кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на РИК 23 от
Коалиция „АБВ-Алтернатива за българско възраждане”, представлявана от Георги
Седефчов Първанов чрез пълномощника Росица Димитрова Станковска,
преупълномощена от Бойко Кирилов Радоев, за регистриране на кандидатска листа,
състояща се от 22 кандидата, за участие в изборите за народни представители
насрочени за 05.10.2014 г.
Към предложението са приложени всички изискуеми документи, съгласно чл.
255, ал. 1, т. 1-6 от ИК и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК относно
регистрирането на кандидатските листи за участие в изборите за народни
представители насрочени за 05.10.2014 г., а именно: Предложение за регистриране на
кандидатска листа за участие в изборите за народни представители насрочени за
05.10.2014 г. (по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК),; Удостоверение за регистрация в ЦИК
№1/19.08.2014 г.; Пълномощно – 2 бр; Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК
(приложение № 66-НС) – 20 бр.; Декларация по чл. 255, ал.1, т. 4 от ИК (приложение
№ 67-НС) – 20 бр.; Декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1от ИК
(приложение 68-НС) – 20 бр.;;
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и 255, ал. 1от ИК, РИК 23София ,
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатска листа, предложена от Коалиция
„АБВАлтернатива за българско възраждане” за участие в изборите за народни представители
на 05.10.2014 г. и я вписва в Регистъра на кандидатите за народни представители в
изборите за народни представители, на РИК 23-София , както следва:

ЕГН
……………
……………
……………
……………
……………

Собствено
име
Борислав
Светослав
Димитър
Елизабет
Ангел

Бащино име
Михайлов
Димитров
Величков
Георгиева
Стоянов

Фамилно име
Борисов
Белемезов
Димитров
Василева
Ризов
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……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Димитър
Ваня
Валери
Веселка
Ирена
Валерия
Георги
Владислав
Стоян
Иван
Антоанета
Борислава
Ирина
Недко
Ламбро

Желязков
Кирилова
Горанов
Кузманова
Йорданова
Никова
Венциславов
Атанасов
Йорданов
Георгиев
Николова
Борисова
Георгиева
Митков
Николаев

Овчаров
Георгиева
Младенов
Вачева
Иванова
Бончева
Стоянов
Йончев
Тренин
Траянов
Дръндова
Кирова
Кънева
Митев
Попов

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от обявяването му.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
12. Славян Радославов Митов – «За»

По т.3 от Дневния ред: Регистрация на кандидатската листа за народни
представители, предложени за регистрация от ПП „Партия на зелените”, състоящи се от
3 кандидата, съгласно Предложение за участие в изборите за народни представители,
насрочени за 05.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ №13- РИК23/28.08.2014 г.
Постъпило е предложение с вх. № 002/27.08.2014 г. от Входящия регистър на
кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на РИК 23 от ПП
„Партия на зелените”, представлявана от Валери Симеонов Симов чрез пълномощника
Владимир Димитров Николов, за регистриране на кандидатска листа, състояща се от 3
кандидата, за участие в изборите за народни представители насрочени за 05.10.2014 г.
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Към предложението са приложени всички изискуеми документи, съгласно чл.
255, ал. 1, т. 1-6 от ИК и Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК относно
регистрирането на кандидатските листи за участие в изборите за народни
представители насрочени за 05.10.2014 г., а именно: Предложение за регистриране на
кандидатска листа за участие в изборите за народни представители насрочени за
05.10.2014 г. (по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК),; Удостоверение за регистрация в ЦИК
№1/19.08.2014 г.; Пълномощно; Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (приложение №
66-НС) – 3 бр.; Декларация по чл. 255, ал.1, т. 4 от ИК (приложение № 67-НС) – 3 бр.;
Декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1от ИК (приложение 68-НС) –
3 бр.;;
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и 255, ал. 1от ИК, РИК 23София ,
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатска листа, предложена от ПП „Партия на зелените” за
участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 г. и я вписва в Регистъра на
кандидатите за народни представители в изборите за народни представители, на РИК
23-София, както следва:

№

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1
2
3

……………

Владимир
Владимир
Ваня

Димитров
Веселинов
Цветанова

Николов
Стоянов
Беновска

……………
……………

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от обявяването му.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
12. Славян Радославов Митов – «За»
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По т.4 от Дневния ред: Разглеждане на Сигнал от Яница Бръмбашка, препратен
от ЦИК.
РЕШЕНИЕ №14- РИК23/28.08.2014 г.
Постъпил е сигнал препратен от ЦИК с вх. № 23 от 27.08.2014 г. в сигнала е
посочено, че на билборд срещу летище София по околовръстен път /до Чипита/ от
среща е поставен билборд на Национален фронт за спасение на България.
Сигнала е недопустим, доколкото РИК притежава правомощия за контрол само
относно провеждане на предизборната кампания съгласно чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Ако
е налице такава, тя е извън материалноправната и времевата компетентност на РИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК РИК 23-София ,
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала на Яница Бръмбашка , като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от обявяването му.
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
12. Славян Радославов Митов – «За»
По т.5 от Дневния ред: Разни.
В точка разни беше разгледано и обсъдено, както следва:
1. Председателя запозна комисията с Писмо на Кмета на СО с изх. № СО-ИЗБ1410-46/27.08.2014 г.. постъпила в РИК в вх. № 024/28.08.2014 г.
2. Председателя, Секретаря и Зам. председателя на комисията поставиха за
обсъждане предложението направено от Областна администрация област София за
зала, в която да се приемат и обработват от РИК и ИО протоколите на СИК.
Предложението е за Спортна зала „Христо Ботев” - Студентски град, ул.Джон Ленън,
гр. София, на която е направен оглед от председателя, секретаря и член на РИК, а на
останалите членове е предоставена цветна схема на залата и схема с посочени размери.
При обсъждане на възможността за приемане на протоколите в Спортна зала „Христо
Ботев” , комисията взе предвид следното:
- броят на образуваните общи секции на територията на 23 МИР е 547 бр.
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-

-

-

-

-

предстои образуване на служебни и подвижни СИК, с които на последните
избори секциите станаха 570 броя.
за експериментално машинно гласуване при предишните избори ЦИК определи
55 секции в нашия РИК, с което автоматично се увеличи броя на секциите на
625 /при обработката на протоколите от ИО и РИК/. Към настоящия момент все
още няма решение на ЦИК къде ще бъде проведено, но това също следва да се
има предвид.
при 570 секционни комисии, трябва да се осигурят 1700 броя седящите места за
членовете им при предаване в РИК, като този брой с оглед поетапното
пристигане и обработване, може да бъде редуциран, но не по-малко от 1500 броя
трибуните на залата са оборудвани с пейки без облегалки, като местата
предвидени за сядане и отбелязани с номера са 980 бр./ по данни от
представител на залата/, а разстоянието между редовете е 30 см. Всичко това и
имайки предвид, че с чувал няма как да се седне плътно, а и достъпа до цялата
част на пейките и разминаването върху 30 см. ще е доста трудно, същото ще
предизвиква сериозно напрежение. Реално трибуните биха могли да осигурят не
повече от 750 седящи места за членове на СИК с чувал с бюлетини.
Терена /волейболното игрище/ на което ще бъде разположен РИК и ИО не е
отделено с прегради от трибуните, което ще затрудни изключително много
работата на РИК, както и това че 1500 човека ще говорят и шумят над главите на
членовете на РИК и екипа на ИО, както и могат във всеки един момент да слязат
не възпрепятствани от нищо на терена.
Санитарния възел който могат да използват членовете на СИК е само един,
който е крайно недостатъчен.
на последните избори /като сега няма да е по-различно/ обработката на
протоколите на СИК, продължи от 20.00 часа на 25.05.2014 г. до 11.30 часа на
26.05.2014 г. – това са 15 часа, в които в тази зала членовете на РИК и ИО
следва да работят в обстановка на непрестанен шум, викове, хвърляне на
предмети и ръкопляскания.
по данни на управителя на Залата, същата разполага с допълнителни зали в
които се влиза от игрището, но същите са дадени под наем и се ползват от
сдружение за зали за танци.
Комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК могат да бъдат разположени във фоайето след
РИК преди изхода и за същите ще има възможност да изпълняват задълженията
си.

С оглед горното и след изказаните мнения и становища на всички членове на
комисията, същите считат че следва да бъде взето следното решение, поради което
РЕШЕНИЕ №15- РИК23/28.08.2014 г.
на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, РИК 23-София
Р Е Ш И:
Възлага на Председателя и Секретаря на РИК 23 да изложат горното в писма, с
които да бъдат информирани Областен управител на Областна администрация
област София и Кмета на Столична община за възможностите на Спортна зала
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„Христо Ботев” - Студентски град, при избора й за зала на РИК 23 за приемане на
протоколите от СИК, в изборите за народни представители на 05.10.2014 г..
ГЛАСУВАЛИ:
1. Полина Василева Витанова– «За»
2. Силвия Железчова Василева – «За»
3. Живка Василева Котева – «За»
4. Анжела Младенова Сотирова – «За»
5. Антоанета Захариева Крумова – «За»
6. Йорданка Пенева Петкова – «За»
7. Мария Петрова Праматарова-Щуркова – «За»
8. Стоян Красимиров Кожухаров – «За»
9. Семра Юмер Сюлейманова – «За»
10. Иван Костадинова Гебрелиев – «За»
11. Мария Димитрова Вълканова – «За»
12. Славян Радославов Митов – «За»
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК № 23 се закрива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________
(Полина Витанова)

СЕКРЕТАР: ______________
(Живка Котева)
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