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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 12 

София, 21.09.2022 г. 

 
            Днес, 21.09.2022 г. в 17:40 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  

1. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 
в район „Красна поляна“ 

2. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 

в район „Люлин“ 

3. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 
в район „Овча купел“ 

4. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 

в район „Надежда“ 

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

6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Илинден“ - СО 

7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Надежда“ - СО 

8. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Нови Искър“ – СО 

 

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана 

Бориславова Иванова, Иван Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева 
Дюлгерова, Диян Сашов Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия 

Захариева Качулкова, Ивайло Веселинов Василев, Емил Георгиев 
Георгиев, Георги Емилов Тодоров, Валя Стефанова Козовска-Трулева, 
Велин Ангелов Пеев. 

Отсъстващи: Венцеслав Василев Йотов, Соня Боянова Василева, 

Мартина Цветанова Маринова, Димитра Димитрова Воева, Людмила 
Петрова Георгиева. 
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Заседанието се председателства от Валери Владимиров Цолов – 

председател на РИК в 25 ИР - София:  

   Уважаеми колеги, присъстват 12 /дванадесет/ 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 Жана Иванова за 

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

1. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 

в район „Красна поляна“ 

2. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 
в район „Люлин“ 

3. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 
в район „Овча купел“ 

4. Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия 

в район „Надежда“ 

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

6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Илинден“ - СО 

7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 
„Надежда“ - СО 

8. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район 

„Нови Искър“ – СО 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 

Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа 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. № 180/19.09.2022 г., от кмета на район 
„Красна поляна“ за резултатите от проведени консултации за 

сформиране състави на ПСИК в район „Красна поляна“ за произвеждане 
на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. В хода на 
консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и 

коалиции по отношение на състава и ръководството на ПСИК в район 
„Красна поляна“. Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 
91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, 

ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК. 

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 91, ал 11 от ИК,  Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна 

комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Красна поляна“, при спазване на 

разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от 
всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК. 

Поименният състав на ПСИК в район „Красна поляна“ за произвеждане 
на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., съставлява 

приложение - неразделна част от настоящото решение. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „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. № 175/19.09.2022 г., от кмета на район 
„Люлин“ за резултатите от проведени консултации за сформиране 
състави на ПСИК в район „Люлин“ за произвеждане на изборите за 

Народно събрание на 02.10.2022 г. В хода на консултациите е 
постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по 

отношение на състава и ръководството на ПСИК в район „Люлин“. Към 
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писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК 

документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 
4 и 6 от ИК. 

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 91, ал 11 от ИК,  Районна избирателна 

комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна 
комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Люлин“, при спазване на 

разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от 
всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК. 

Поименният състав на ПСИК в район „Люлин“ за произвеждане на 

изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., съставлява приложение - 
неразделна част от настоящото решение. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 

Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Колеги, предлагам да преминем към трета точка от дневния ред, в тази 
връзка, предлагам следния проект за решение: 

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София е постъпило писмо с вх. № 188/20.09.2022 г., от кмета на район 
„Овча купел“ за резултатите от проведени консултации за сформиране 
състави на ПСИК в район „Овча купел“ за произвеждане на изборите за 

Народно събрание на 02.10.2022 г. В хода на консултациите е 
постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по 

отношение на състава и ръководството на ПСИК в район „Овча купел“. 
Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от 
ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 

3, 4 и 6 от ИК. 

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 91, ал 11 от ИК,  Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София 
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РЕШИ 

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна 

комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни 
предложения на кмета на район „Овча купел“, при спазване на 

разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от 
всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК. 

Поименният състав на ПСИК в район „Овча купел“ за произвеждане на 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., съставлява приложение - 

неразделна част от настоящото решение. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

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 с вх. № 193/20.09.2022 г., от кмета на район 

„Надежда“ за резултатите от проведени консултации за сформиране 
състави на ПСИК в район „Надежда“ за произвеждане на изборите за 

Народно събрание на 02.10.2022 г. В хода на консултациите е 
постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по 
отношение на състава и ръководството на ПСИК в район „Надежда“. Към 

писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК 
документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 

4 и 6 от ИК. 

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 91, ал 11 от ИК,  Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

РЕШИ 

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна 
комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни 

предложения на кмета на район „Надежда“, при спазване на 
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разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от 

всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК. 

Поименният състав на ПСИК в район „Надежда“ за произвеждане на 
изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., съставлява приложение - 

неразделна част от настоящото решение. 

Издава удостоверения на назначените членове. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 

Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По пета 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.№ 199/21.09.2022 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” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
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Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 

Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По шеста 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.№ 202/21.09.2022 г. от кмета на район 
„Илинден“ – 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 

„Илинден" - 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” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 
Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 

Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

По седма 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.№ 209/21.09.2022 г. от кмета на район 
„Надежда“ – 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. 
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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 
„Надежда" - 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” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 

Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „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 постъпило писмо с вх.№ 213/21.09.2022 г. от кмета на район 

„Нови Искър“ – 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 
„Нови Искър" - 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. 
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3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава 

удостоверения на назначените. 

 

„ЗА” – 12 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Диян Сашов 

Асенов, Веселин Захариев Варчев, Силвия Захариева Качулкова, Ивайло 
Веселинов Василев, Емил Георгиев Георгиев, Георги Емилов Тодоров, 
Валя Стефанова Козовска-Трулева, Велин Ангелов Пеев. 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

Заседанието бе открито в 17:40 часа и приключи в 17:50 часа.  
 
 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                  /Валери Цолов/ 

 

СЕКРЕТАР: 
                                                    /Жана Иванова/ 


