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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 11 

София, 17.09.2022 г. 

 
            Днес, 17.09.2022 г. в 18:20 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  

1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Люлин“ - СО 

2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Красна поляна“ - СО 

3. Формиране на единната номерация на служебна секционна 
избирателна комисия в район „Красна поляна“ 

4. Назначаване на съставите на служебни секционни избирателни 

комисии в район „Красна поляна“ 

5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Банкя“ – СО 

6. Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК в 25 ИР-
София и Изчислителния пункт към РИК в 25 ИР-София при 
упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 от ИК 

7. Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на 
достъп до залата на РИК в 25 ИР-София и до Изчислителния пункт към 

РИК и ред на допускане 

8. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК 

9. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 
територията на 25 изборен район – София 

10. Определяне броя на членовете на ПСИК в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. на територията на 25 изборен район – София 

11. Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на 
територията на 25 ИР – София 

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана 

Бориславова Иванова, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Людмила Петрова Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия 

Захариева Качулкова, Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов 
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Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина 

Цветанова Маринова, Валя Стефанова Козовска-Трулева. 

Отсъстващи: Иван Красимиров Иванов, Венцеслав Василев Йотов, 
Соня Боянова Василева, Велин Ангелов Пеев. 

 

Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов – 

председател на РИК в 25 ИР - София:  

   Уважаеми колеги, присъстват 13 /тринадесет/ членове на комисията, 
заседанието е законно свикано и има необходимия кворум за вземане на 

решения. Има ли предложения за изменение или допълнение на 
предварително обявения дневен ред? Няма. Предлагам да гласуваме 
дневен ред, гласуването е явно и поименно. Определям Мартина 

Маринова за отчитане на поименното гласуване. Моля, в режим на 
гласуване сме, гласуваме следния дневен ред:  

1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Люлин“ - СО 

2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Красна поляна“ - СО 

3. Формиране на единната номерация на служебна секционна 
избирателна комисия в район „Красна поляна“ 

4. Назначаване на съставите на служебни секционни избирателни 

комисии в район „Красна поляна“ 

5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Банкя“ – СО 

6. Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК в 25 ИР-

София и Изчислителния пункт към РИК в 25 ИР-София при 
упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 от ИК 

7. Категории лица и длъжностни лица съгласно ИК, имащи право на 
достъп до залата на РИК в 25 ИР-София и до Изчислителния пункт към 

РИК и ред на допускане 

8. Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат, във връзка с 
нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК 

9. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на 25 изборен район – София 
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10. Определяне броя на членовете на ПСИК в изборите за Народно 

събрание на 02.10.2022 г. на територията на 25 изборен район – София 

11. Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК на 
територията на 25 ИР – София 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред 

предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпило писмо с вх.№ 158/15.09.2022 г. от кмета на район 

„Люлин“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са 
приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с 
възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  

ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 
„Люлин" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 

решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 
поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 

Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 



 

4 

 

 

Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

 Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред, предлагам следния 

проект за решение: 
  

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх.№ 161/15.09.2022 г. от кмета на район 
„Красна поляна“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към 
писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във 

връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Красна поляна" - СО, посочени в списък - приложение 1 към 
настоящото решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 
поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 

списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Колеги, предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, в тази 

връзка, предлагам следния проект за решение: 
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В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо, вх. № 161/15.09.2022 г., от кмета на район 
„Красна поляна“ с приложена заповед на кмета за утвърждаване на 2 бр. 

служебни избирателни секции с № 254611068 и № 254611073 за 
провеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

Към писмото са приложени Заповед № 3-109/14.09.2022 г. на 
Изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София “ и  Заповед № РД-

01-23/14.09.2022 г. на Управителя на МБАЛ „Надежда“ за образуване на 
избирателни секции в лечебните заведения на осн. чл. 9, ал. 6 ИК. 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл.8, ал.8 от 

ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София  
 

РЕШИ 

Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Красна 

поляна“, както следва: 254611068 – ПСАГБАЛ „Света София“,  ул. 
„Михалаки Ташев“ № 2, където: 

25 е номер на изборния район 

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ 

11 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ 

068 е номерът на служебната СИК в административния район. 

 

Формира следната единна номерация на служебна СИК в район „Красна 
поляна“, както следва: 254611073 – МБАЛ „Надежда“, ул. „Блага вест“ № 
3, където: 

25 е номер на изборния район 

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ 

11 е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ 

073 е номерът на служебната СИК в административния район. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 

Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 
Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 
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По четвърта точка от дневния ред предлагам следния проект на 

решение: 

 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - 
София е постъпило писмо, вх. № вх. № 162/15.09.2022 г., от кмета на 
район „Красна поляна“ за резултатите от проведени консултации за 

сформиране състав на служебни секционни избирателни комисии в 
район „Красна поляна" за изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите 
партии и коалиции и са изпълнени изискванията на чл. 91 и 92 ИК.   

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и 
чл. 91, ал. 11 ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 
изборен район – София 

РЕШИ 

1. Назначава състав на 2 (две) служебни секционни избирателни 
комисии, състоящи се от 7 (седем) членове, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Красна поляна“, при спазване на 

разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от 
всяка партия и коалиция, съгласно Решение № 16-НС от 17.08.2022 на 

РИК в 25 ИР-София, във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. 
на ЦИК. 

2. Поименният състав на служебните СИК в район „Красна поляна“ за 
произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., 
съставлява приложение - неразделна част от настоящото решение. 

3. Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 

Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По пета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 
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В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх.№ 163/15.09.2022 г. от кмета на район 
„Банкя“ – СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са 

приложени предложения за промяна в съставите на СИК, във връзка с 
възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК. 

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2  
ИК, Районната избирателна комисия в 25 изборен район - София 

РЕШИ 

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район 

„Банкя - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото 
решение. 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, 

поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в 
списък - приложение 1 към настоящото решение. 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 
удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По шеста точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно 

упражняване правомощията на РИК в 25 ИР-София по приемане и 
проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и 
останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на 

02.10.2022 г. и на основание на чл. 70, ал.4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, 
т. 1, ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен 
район-София 

  

РЕШИ 
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Утвърждава план-схема на разположението на състава и материално-

техническото обезпечение на РИК в 25 ИР-София  и Изчислителния 
пункт към РИК в 25 ИР-София при упражняване на правомощията по 

чл. 287 от ИК в Зала 6 и прилежащи фоайета, тераси и пространство в 
Националния дворец на културата с административен адрес: гр. София, 
пл. „България“ № 1. 

План-схемата не се публикува. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По седма точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

Във връзка с разпоредбата на чл. 288а от Изборния кодекс и на 

основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 22-24 от ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК в 25 ИР-София в 

прилежащи фоайета и пространства до зала 6 на Национален дворец на 
културата /НДК/ София, в която ще се приемат книжата от СИК в 
изборния ден, както следва: 

 
Право на достъп до Изчислителния пункт /ИП/ на РИК в 25 ИР-София и 

до пространствата, имат: 
 
- отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за 

сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, 
членовете на РИК, техническите сътрудници и специалистите на РИК, 

техническия екип на Столична община и техническия екип на ОА 
София-град,   членовете  приносители на протоколи от 
СИК/ССИК/ПСИК; 

 
- кандидати, застъпници и представители на инициативните  комитети 
съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1  регистрирали кандидатите, 

наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един 
регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и 

представители на средствата за масово осведомяване. 
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Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците  и  
представителите на инициативните комитети регистрирали кандидати, 

могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на 
СИК/ССИК/ПСИК на предварително определените от РИК места, при 
осигурена пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или 

видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на 
личните данни. 
 

Наблюдателите, застъпниците  и  представителите на инициативните 
комитети регистрирали кандидати и анкетьорите от регистрирана 

социологическа агенция имат право на по един свой представител, който 
се придружава до и от определената за тях зона от член или технически 
сътрудник на РИК в 25 ИР-София. 

 
При запълване на капацитета на мястото, допускането на допълнителен 

брой от различните категории длъжностни лица, посочени в чл. 288а ИК, 
ще се осъществява при освобождаване на пространство. 
 

Във всички хипотези, посочени в настоящото решение и неуредените 
такива, Председателят и Секретарят  на РИК в 25 ИР-София дават 
изрично указание за допускане. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 

Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 
Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По осма точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен 
инспекторат – СО, с вх. № 170/17.09.2022 г. от деловодния регистър на 

РИК в 25 ИР-София, заведен под номер 2 в 09:00 ч. на 17. 09. 2022 г. в 
регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 25 ИР-София. 

 
В сигнала са обективирани проверки от инспекторите към Столичен 
инспекторат за нарушения, свързани с агитационни материали, 

поставени извън разрешените за целта места. Към писмото са 
приложени: Констативен протокол № КП-220031795/13. 09. 2022 г., 
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съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат, 

придружен със снимков материал за установените нарушения. 
 

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната 
избирателна комисия в 25 изборен район-София 
 

РЕШИ 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183,  ал. 3 ИК. 

УКАЗВА на кмета на район „Илинден" - СО да премахне поставените в 

нарушение на чл.183, ал.3 ИК агитационни материали. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 

Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 
Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По девета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в 25 изборен район – София е 
постъпило Писмо № СОА22-И310-147/17.09.2022 г. на кмета на 

Столична община с входящ № 172/17.09.2022 г. на РИК 25 с обобщена 
информация, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 от ИК, в 

административните райони /АР/ на територията на 25 изборен район – 
София са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна 
кутия, както следва: 

АР Красна поляна – 16 /шестнадесет/ броя заявления за гласуване с 
подвижна избирателна кутия; 

АР Илинден – 4/четири/ броя заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия; 

АР Надежда – 12/дванадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия; 

АР Овча купел – 20 /двадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия; 

АР Люлин – 28 /двадесет и осем/ броя заявления за гласуване с 
подвижна избирателна кутия; 
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АР Връбница – 2/два/ броя заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия; 

АР Нови Искър – 7/седем/ броя заявления за гласуване с подвижна 
избирателна кутия; 

АР Банкя – 2 /два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна 
кутия. 

 

На основание чл.70 ал.4, чл. 72, ал.1, т.6 във връзка с чл. 90, ал. 1 от ИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

Определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на 
територията на Двадесет и пети изборен район - София за произвеждане 
на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. , както следва: 

 
1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Красна 
поляна“, която ще обслужва и район „Илинден“. 

 
1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Надежда“, 

която ще обслужва и район „Нови Искър“ и район „Връбница“. 
 
1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Овча купел“. 

 
1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Люлин“, 

която ще обслужва и район „Банкя“. 
 

 „ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 

Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По десета точка от дневния ред предлагам следния проект за решение: 

 

На основание чл.70 ал.4, чл. 92, § 1, т.10  от Допълнителните разпоредби 
на Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 
изборен район – София 

РЕШИ 
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Определя броя на членовете на подвижни секционни избирателни 

комисии на 7 (членове), включително председател, заместник-
председател и секретар. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 
Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 

Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 
Стефанова Козовска-Трулева. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По единадесета точка от дневния ред предлагам следния проект за 

решение: 

Със Заповед № COA22-R310-147/17.09.2022 г. на кмета на Столична 
община са образувани и утвърдени 4 /четири/броя избирателни секции 

за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на 25 ИР-
София. Със заповедта са утвърдени и адресите на образуваните 
избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Предвид изложеното  и на основание чл. 70, ал. 4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 90, 

ал. 1 от ИК,  и въз основа на собствени Решения № 84-НС от 17.09.2022 
г. и  №85-НС от 17.09.2022 г. РИК в 25 изборен район – София  

РЕШИ 

 

Формира и утвърждава единните номера на определените подвижни 

секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и пети 
район – София за произвеждане на изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г., както следва:  

254611078 - район Красна поляна, с адрес: ул. „Освобождение“ № 25, 

ет. 1, стая 107, районна администрация "Красна поляна", където 
25 е номер на  изборния район 

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ 
11  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ 
078 е номерът на подвижната секция в административния район. 

 
254613072 – район Надежда, с адрес: ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил 

Дрангов“ № 55, ет.3, заседателна зала, където 
25 е номер на  изборния район 
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46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ 

13  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ 
072 е номерът на подвижната секция в административния район. 

 
254618072 – район Овча купел, с адрес: бул. Цар Борис III, № 136 В, ет. 
1, където 

25 е номер на  изборния район 
46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ 
18  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ 

072 е номерът на подвижната секция в административния район. 
 

254619133 – район Люлин, с адрес: ж.к. Люлин, бул. „Захари Стоянов“, 
№15, ет. 1, стая 8, където 
25 е номер на  изборния район 

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ 
19  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ 

133 е номерът на подвижната секция в административния район. 

 

„ЗА” – 13 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, 
Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Людмила Петрова 
Георгиева, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, 

Димитра Димитрова Воева, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 
Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Мартина Цветанова Маринова, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева. 

 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
Заседанието бе открито в 18:20 часа и приключи в 18:40 часа.  

 
 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                  /Валери Цолов/ 
 

СЕКРЕТАР: 

                                                    /Жана Иванова/ 


