Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

ПРОТОКОЛ № 7
София, 01.09.2022 г.
Днес, 01.09.2022 г. в 17:00 ч., се проведе заседание на РИК в 25
изборен район –София, при следния предварително обявен дневен ред:
1. Изменение на регистрирана кандидатска листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ
БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и пети изборен район – София
2. Изменение на регистрирана кандидатска листа на коалиция
„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и пети изборен район – София

На заседанието присъстваха: Валери Владимиров Цолов, Жана
Бориславова Иванова, Валя Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов
Асенов, Соня Боянова Василева, Димитра Димитрова Воева, Велин
Ангелов Пеев, Анастасия Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев,
Людмила Петрова Георгиева.
Отсъстващи: Георги Емилов Тодоров, Веселин Захариев Варчев,
Венцеслав Василев Йотов, Иван Красимиров Иванов, Силвия Захариева
Качулкова, Ивайло Веселинов Василев, Мартина Цветанова Маринова.

Заседанието се председателства от
председател на РИК в 25 ИР – София

Валери

Владимиров

Цолов

-

Валери Цолов: Уважаеми колеги, присъстват 10 /десет/ 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. Изменение на регистрирана кандидатска листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ
БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и пети изборен район – София
2. Изменение на регистрирана кандидатска листа на коалиция
„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и пети изборен район – София
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„ЗА” – 10 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Валя
Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова
Василева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Людмила Петрова
Георгиева.
„ПРОТИВ” – няма.
Валери Цолов: Уважаеми колеги, по първа точка от дневния ред
предлагам следния проект за решение:

С входящ № 102/31.08.2022 г., в Районна избирателна комисия в 25 ИРСофия е постъпило заявление от Анна Петрова Илиева, ЕГН: …, чрез
което се отказва от участие в листата като кандидат за народен
представител в 25 изборен район-София, регистрирана с Решение № 37НС от 29.08.2022 г. на РИК в 25 ИР-София.
На основание чл. 258, ал.4, ИК и направено в предвидения срок от ПП
„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ предложение, на мястото на отказалия се
кандидат под № 16 се предлага регистрация на друг кандидат, а именно
Юлия Кирилова Старчева, ЕГН: ….
Предложението е подписано от Златомир Спасов Николов, упълномощен
от Мая Божидарова Манолова-Найденова, в качеството й на
представляващ партията. Предложението е по образец (Приложение №
59-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено към № 16 на
31.08.2022 г. в 10:48 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за
участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.
(Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането
на 1 един кандидат за участие в изборите за народни представители,
насрочени на 02.10.2022 г.
Към предложението са приложени: 1 бр. заявление-декларация от
кандидата по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа),
пълномощно.
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидата в
листата на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г.
По аргумент от чл. 258, ал. 5, изр. 2 ИК, регистриран кандидат за
народен представител има право да се откаже от участие в кандидатска
листа. В конкретния случай отказът е направен до 30 дни преди
изборния ден. Въз основа на това партията може да предложи друг
кандидат, така както е направила в конкретния случай.
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Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК във вр. с чл.
258, ал. 5, изр. последно от ИК и т. 24 и 26 от Решение № 1229НС/11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и
пети изборен район – София.
РЕШИ
ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на кандидата за народен представител
Анна Петрова Илиева, ЕГН: …, регистрирана под номер 16 в
кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г. в Двадесет и пети изборен район София.
РЕГИСТРИРА Юлия Кирилова Старчева, ЕГН: … под номер 16 в
кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г. в Двадесет и пети изборен район София.
Анулира издаденото удостоверение на заличения кандидат.
Издава удостоверение за регистрация на Юлия Кирилова Старчева, ЕГН:
…, по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

„ЗА” – 10 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Валя
Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова
Василева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Людмила Петрова
Георгиева.
„ПРОТИВ” – няма.

По втора точка от дневния ред, предлагам следния проект за решение:
С входящ № 119/01.09.2022 г., в Районна избирателна комисия в 25 ИРСофия е постъпило заявление от Николай Илиев Велчев, ЕГН: …, чрез
което се отказва от участие в листата като кандидат за народен
представител в 25 изборен район-София, регистрирана с Решение № 41НС от 29.08.2022 г. на РИК в 25 ИР-София.
На основание чл. 258, ал.4, ИК и направено в предвидения срок от
коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ предложение, на мястото на отказалия
се кандидат под № 26 се предлага регистрация на друг кандидат, а
именно Красимира Стоянова Симеонова, ЕГН: ….
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Предложението е подписано от Георги Атанасов Самандов, упълномощен
от Стефан Динчев Янев, в качеството му на представляващ коалицията.
Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа)
подадено в срок и заведено към № 19 на 01.09.2022 г. в 15:35 ч. във
входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за
народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 1 един кандидат за
участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022
г.
Към предложението са приложени: 1 бр. заявление-декларация от
кандидата по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа),
пълномощно.
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидата в
листата на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г.
По аргумент от чл. 258, ал. 5, изр. 2 ИК, регистриран кандидат за
народен представител има право да се откаже от участие в кандидатска
листа. В конкретния случай отказът е направен до 30 дни преди
изборния ден. Въз основа на това коалицията може да предложи друг
кандидат, така както е направила в конкретния случай.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК във вр. с чл.
258, ал. 5, изр. последно от ИК и т. 24 и 26 от Решение № 1229НС/11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и
пети изборен район – София.
РЕШИ
ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на кандидата за народен представител
Николай Илиев Велчев, ЕГН: …, регистриран под номер 26 в
кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г. в Двадесет и пети изборен район София.
РЕГИСТРИРА Красимира Стоянова Симеонова, ЕГН: … под номер 26 в
кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за
Народно събрание на 02.10.2022 г. в Двадесет и пети изборен район София.
Анулира издаденото удостоверение на заличения кандидат.
Издава удостоверение за регистрация на Красимира Стоянова
Симеонова, ЕГН: …, по образец (Приложение № 65-НС от изборните
книжа).
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„ЗА” – 10 - Валери Владимиров Цолов, Жана Бориславова Иванова, Валя
Стефанова Козовска-Трулева, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова
Василева, Димитра Димитрова Воева, Велин Ангелов Пеев, Анастасия
Георгиева Дюлгерова, Емил Георгиев Георгиев, Людмила Петрова
Георгиева.
„ПРОТИВ” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Заседанието бе открито в 17:00. часа и приключи в 17:10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валери Цолов/
СЕКРЕТАР:
/Жана Иванова/
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