РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ
гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала
тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg
ПРОТОКОЛ № 7/14.06.2021 г.
гр. София
Днес, 14.06.2021 г. от 17:00 ч., в сградата на районна администрация „Красна поляна”,
заседателна зала, гр. София, ул. „Освобождение“ № 25, се проведе заседание на Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25), назначена с
Решение на Централната избирателна комисия № 49-НС от 20.05.2021 г., поправено с Решение
№ 89-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, за произвеждане на избори за народни представители,
насрочени за 11.07.2021 г.
В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мартина Цветанова Маринова
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Георгиев Ганчев
СЕКРЕТАР:
Александър Ламбринов Шпатов
ЧЛЕНОВЕ:
Диян Сашов Асенов
Христианна Василева Василева
Соня Боянова Василева
Силвия Захариева Качулкова
Светла Иванова Илиева
Жана Бориславова Иванова
Ивайло Веселинов Василев
Цветанка Петкова Петкова
Венцеслав Василев Йотов
Владимир Павлов Александров
Людмила Петрова Георгиева
ОТСЪСТВАТ:
Елеонора Георгиева Ангелова
Нина Анатолиева Димитрова

Присъстват повече от половината членове на РИК 25, поради което, на основание чл.
70, ал. 3 от Изборния кодекс, е налице изискуемият от закона кворум за провеждането на
заседанието и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието.
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН РЕД,
както следва:
1. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Илинден за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
2. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Надежда за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
3. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Нови Искър за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
4. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Люлин за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
5. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Връбница за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове

6. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Банкя за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
7. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Овча купел за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
8. Назначаване състави на секционни избирателни комисии в район Красна поляна
за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждаване на списък с резервни
членове
9. Утвърждаване на електронна форма за представяне в РИК 25 на предложения за
освобождаване на членове на СИК и назначаване на тяхно място на други лица.
10. Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП
България на труда и разума
Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така
предложения дневен ред.
Присъстващите членове на РИК 25 единодушно приеха предложения дневен ред.
РИК 25 пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните
решения:
По т. 1 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Илинден за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 60/07.06.2021 г., от кмета на район Илинден за резултатите от проведени
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане
на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 40-НС
Назначава съставите на 40 (четиридесет) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Илинден, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете
от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
71
13
12
13
ПП Има такъв народ
48
9
7
9
КП БСП за България
41
7
7
8
ПП ДПС
40
5
5
5
КП Демократична България - обединение
40
4
6
4
КП Изправи се! Мутри вън!
40
2
3
2
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:

По т. 2 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Надежда за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 81/09.06.2021 г., от кмета на район Надежда за резултатите от проведени
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане
на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 41-НС
Назначава съставите на 71 (седемдесет и една) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Надежда, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете
от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
126
22
22
23
ПП Има такъв народ
86
15
15
15
КП БСП за България
72
13
13
12
ПП ДПС
71
9
9
9
КП Демократична България - обединение
71
8
8
8
КП Изправи се! Мутри вън!
71
4
4
4
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
По т. 3 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Нови Искър за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 82/09.06.2021 г., от кмета на район Нови Искър за резултатите от
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за
произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 42-НС
Назначава съставите на 36 (тридесет и шест) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Нови Искър, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
В това число:

Общо
предсезам.
секретари
членове
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
64
17
0
17
ПП Има такъв народ
43
5
6
12
КП БСП за България
37
6
8
5
ПП ДПС
36
2
12
0
КП Демократична България - обединение
36
5
5
2
КП Изправи се! Мутри вън!
36
1
5
0
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
По т. 4 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Люлин за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 85/10.06.2021 г., от кмета на район Люлин за резултатите от проведени
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане
на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 43-НС
Назначава съставите на 132 (сто тридесет и две) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Люлин, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от
всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
234
42
41
41
ПП Има такъв народ
159
28
28
28
КП БСП за България
135
23
24
24
ПП ДПС
132
16
17
16
КП Демократична България - обединение
132
15
15
15
КП Изправи се! Мутри вън!
132
8
7
8
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:

По т. 5 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Връбница за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 86/10.06.2021 г., от кмета на район Връбница за резултатите от
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за
произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 44-НС
Назначава съставите на 56 (петдесет и шест) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Връбница, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете
от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
99
22
5
25
ПП Има такъв народ
68
3
18
15
КП БСП за България
57
12
7
11
ПП ДПС
56
3
16
2
КП Демократична България - обединение
56
7
10
2
КП Изправи се! Мутри вън!
56
9
0
1
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
По т. 6 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Банкя за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 88/10.06.2021 г., от кмета на район Банкя за резултатите от проведени
консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане
на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 45-НС
Назначава съставите на 14 (четиринадесет) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Банкя, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете от
всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
В това число:

Общо
предсезам.
секретари
членове
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
25
13
0
0
ПП Има такъв народ
17
1
8
0
КП БСП за България
14
0
0
8
ПП ДПС
14
0
2
3
КП Демократична България - обединение
14
0
4
1
КП Изправи се! Мутри вън!
14
0
0
2
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
По т. 7 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Овча купел за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 91/0.06.2021 г., от кмета на район Овча купел за резултатите от
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за
произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 46-НС
Назначава съставите на 71 (седемдесет и една) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Овча купел, при разпределение на местата в ръководствата и брой на членовете
от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
126
22
22
23
ПП Има такъв народ
86
15
15
15
КП БСП за България
72
12
13
13
ПП ДПС
71
9
9
9
КП Демократична България - обединение
71
9
8
7
КП Изправи се! Мутри вън!
71
4
4
4
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:

По т. 8 от Дневния ред: Назначаване състави на секционни избирателни
комисии в район Красна поляна за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и
утвърждаване на списък с резервни членове
В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София е
постъпило писмо, вх. № 92/10.06.2021 г., от кмета на район Красна поляна за резултатите от
проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии (СИК) за
произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.
В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и
коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК.
Към писмото са приложени всички изискуеми документи.
Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на
ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, Районна
избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 47-НС
Назначава съставите на 73 (седемдесет и три) секционни избирателни комисии (без
служебни и подвижни СИК), състоящи се от по 7 (седем) члена, съгласно поименни предложения
на кмета на район Красна поляна, при разпределение на местата в ръководствата и брой на
членовете от всяка партия и коалиция, както следва:
ПП/КП
Общо
В това число:
членове
предсезам.
секретари
датели
предс.
КП ГЕРБ-СДС
130
23
22
23
ПП Има такъв народ
88
16
16
15
КП БСП за България
74
13
13
13
ПП ДПС
73
9
9
9
КП Демократична България - обединение
73
8
9
8
КП Изправи се! Мутри вън!
73
4
4
5
Поименните състави на СИК съставляват приложение - неразделна част от настоящото
решение.
На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.
Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
По т. 9 от Дневния ред: Утвърждаване на електронна форма за представяне в
РИК 25 на предложения за освобождаване на членове на СИК и назначаване на тяхно място
на други лица
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, Решение № 124-НС от
26.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София
прие
РЕШЕНИЕ № 48-НС
Предложенията за освобождаване на членове на секционни избирателни комисии и
за назначаване на тяхно място на други лица в изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. се представят в Районна избирателна комисия в 25 ИР - София на хартиен и електронен
носител, съдържащ информация в структуриран вид, формат Excel, съгласно приложение към
настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:

По т. 10 от Дневния ред: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен
представител от листата на ПП България на труда и разума
В РИК 25, по електронна поща, е постъпило писмо, вх. № 95 от 13.06.2021 г., от
Централната избирателна комисия, с което РИК е уведомена, че при извършване на проверка на
кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., е установено несъответствие с изискванията на чл. 65, ал. 1 от
Конституцията на Република България – наличие на двойно гражданство, по отношение на
лицето Наталия Расимова Салимова, регистрирана с Решение № 20-НС от 07.06.2021 г. на РИК
25 под № 1 в листата на ПП „България на труда и разума“ за участие в изборите за народни
представители на 11.07.2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.
Представляващият политическата партия е уведомен по телефон за констатираното
несъответствие на 14.06.2021 г. в 11:20 ч. като не възразява и не представя доказателства в
обратен смисъл.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК, Районна избирателна
комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие
РЕШЕНИЕ № 49-НС
Заличава регистрацията на кандидата за народен представител Наталия Расимова
Салимова, ЕГН …, регистрирана под № 1 в листата на ПП „България на труда и разума“ за
участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в Двадесет и пети изборен район София.
Анулира издаденото на кандидата удостоверение № 5-1-НС/07.06.2021 г.
ГЛАСУВАЛИ:
● За: В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, Б. Ганчев, А. Шпатов, Д. Асенов, С.
Василева, С. Качулкова, Х. Василева, С. Илиева, Ж. Иванова, И. Василев, Ц. Петкова, В.
Александров, Л. Георгиева, В. Йотов
● Против:
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито.
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(Виолета Темелкова-Петрова)
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(Александър Шпатов)

