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Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

София, 20.08.2022 г. 

 
            Днес, 20.08.2022 г. в 12:00 ч., се проведе заседание на РИК в 25 
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред: 

  
1. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Луна Йорданова Йорданова за кандидат за народен 
представител в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

2. Назначаване на технически сътрудник за подпомагане дейността на 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 

 

На заседанието присъстваха: Веселин Захариев Варчев, Жана 

Бориславова Иванова, Иван Красимиров Иванов, Валя Стефанова 
Козовска-Трулева, Георги Емилов Тодоров, Соня Боянова Василева, 

Силвия Захариева Качулкова, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов 
Пеев 

Отсъстващи: Валери Владимиров Цолов, Диян Сашов Асенов, Ивайло 
Веселинов Василев, Мартина Цветанова Маринова, Людмила Петрова 

Георгиева, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Венцеслав Василев Йотов, 
Владимир Владимиров Иванов. 

 

Заседанието се председателства от Веселин Захариев Варчев – 

заместник-председател на РИК в 25 ИР - София:  

   Уважаеми колеги, присъстват 9 /девет/ 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 Соня Василева за 

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

1. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 
кандидат Луна Йорданова Йорданова за кандидат за народен 
представител в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. 

2. Назначаване на технически сътрудник за подпомагане дейността на 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 
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„ЗА” – 9 - Веселин Захариев Варчев, Жана Бориславова Иванова, Иван 

Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Георги Емилов 
Тодоров, Соня Боянова Василева, Силвия Захариева Качулкова, Димитра 

Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

Веселин Варчев: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред 
предлагам следния проект за решение: 

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

разгледа постъпило заявление (Приложение № 53 - НС от изборните 
книжа) с вх. № 33/19.08.2022 г. от инициативен комитет, подписано от 
четирима избиратели, в състав: Кирил Валентинов Митов с ЕГН …, с 

постоянен адрес: …; Георги Лъчезаров Илков с ЕГН …, с постоянен 
адрес: …; Петър Любомиров Ковачев с ЕГН …, с постоянен адрес: … и 
Аделина Ангелова Стоянова с ЕГН …, с постоянен адрес: …, с което е 

заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Луна 
Йорданова Йорданова с ЕГН …, с постоянен адрес: …  за независим 

кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г., заведено под № 1 на 19.08.2022 г., в 15:00 часа, във 
входящ регистър на инициативните комитети за издигане на независим 

кандидат за народен представител за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022 г. на РИК в 25 ИР - София. 

Към заявлението са приложени:  

Протокол от 19.08.2022 г. за учредяване на инициативния комитет за 
издигане кандидатурата на Луна Йорданова Йорданова като независим 

кандидат за народен представител за участие в изборите за Народно 
събрание на 02.10.2022г. Инициативният комитет ще се представлява от 
Кирил Валентинов Митов, същият ще отговаря за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с 
предизборната регистрация.  

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет – 4 бр.  

Декларации от членовете на инициативния комитет - 4 бр. (Приложение 
№ 55 – НС от изборните книжа)  

Преводно нареждане от 19.08.2022 г. за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, 
т. 2 от ИК.  

Удостоверение от 19.08.2022 г. от „Първа Инвестиционна Банка“ АД за 
открита сметка на името на Кирил Валентинов Митов. 

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс за регистрация 

на инициативни комитети за участие в изборите за народни 
представители на 02.10.2022 г. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл.72 ал. 1, т. 7 и 

чл. 153 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и 
пети изборен район - София  

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

1. Кирил Валентинов Митов с EГН…с постоянен адрес: …; 

2. Георги Лъчезаров Илков с ЕГН…с постоянен адрес: …;  

3. Петър Любомиров Ковачев с ЕГН … с постоянен адрес: …; 

4. Аделина Ангелова Стоянова с ЕГН … с постоянен адрес: …. 

за издигане на Луна Йорданова Йорданова, с ЕГН … за независим 

кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 
02.10.2022 г. 

Инициативният комитет се представлява от Кирил Валентинов Митов с 
ЕГН … . 

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет 
(Приложение № 58 – НС от изборните книжа). 

 

„ЗА” – 9 - Веселин Захариев Варчев, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Георги Емилов 

Тодоров, Соня Боянова Василева, Силвия Захариева Качулкова, Димитра 
Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев 

 „ПРОТИВ” – няма. 

 

 Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред, предлагам следния 
проект за решение: 

  
 

На основание чл. 70, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 63 от ИК и Решение № 

1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 
Двадесет и пети изборен район - София  

РЕШИ 

1. Назначава за технически сътрудник, който да подпомага дейността на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София, 
както следва:  

1.1. Десислава Николаева Панева с ЕГН … 
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2. Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в 

размер на 640 (шестотин и четиридесет) лева.  
 

3. Лицето по т.1 от настоящото решение ще осъществява функциите си 
от датата на назначаването му до 14 дни включително от произвеждане 
на изборите – 16 октомври 2022 г. 

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация област 
София за сключване на договор с назначеното лице. 

 

 

„ЗА” – 9 - Веселин Захариев Варчев, Жана Бориславова Иванова, Иван 
Красимиров Иванов, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Георги Емилов 

Тодоров, Соня Боянова Василева, Силвия Захариева Качулкова, Димитра 
Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев 

„ПРОТИВ” – няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

 
Заседанието бе открито в 12:00. часа и приключи в 12:10 часа.  
 
 

 

                                         ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                  /Веселин Варчев/ 

 
СЕКРЕТАР: 

                                                    /Жана Иванова/ 

 


